
Cuprins

1

Introducere 2

Capacitãþi ºi specificaþii

Îngrijire ºi întreþinere

Index

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Deplasarea vehiculului

Pornirea

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Instrumente de bord 6

Înainte de conducere

Pornire ºi mod de conducere

Service

20

106

130

136

142

200

225

258

Contorul de parcurs 54
Control automat al vitezei 49
Geamuri electrice 71
Încãlzire, ventilaþie ºi aer condiþionat 30
Oglinzi încãlzite ºi acþionate electric 70
Programul Electronic de Stabilitate (ESP) 169
Rabatarea pernelor scaunelor 113
Reglare automatã a farurilor 22
Scaune încãlzite ºi ventilate 29
Sistem de frânare cu ABS 159
Sistem de închidere centralizatã a uºilor 92
ªtergãtoare cu funcþie automatã 59
ªtergerea lunetei la mersul înapoi 60

Index special

p1-133.qxp  3/7/2006  2:08 PM  Page 1



PREFAÞÃ

Felicitãri pentru achiziþionarea
noului dvs. vehicul Ford. Vã rugãm
citiþi cu atenþie acest manual pentru a
vã familiariza cu vehiculul dvs. Cu cât
ºtiþi ºi înþelegeþi mai multe despre
vehiculul dvs., cu atât mai mare va fi
siguranþa, economisirea ºi plãcerea de
a-l conduce. 

• Acest Manual al Proprietarului
vã va familiariza cu modul de
funcþionare a vehiculului dvs. ºi vã
oferã sugestii pentru conducerea lui
zilnicã ºi întreþinerea generalã.

• Ghidul Echipamentului Audio
conþine instrucþiuni de folosire pentru
echipamentul audio Ford.

• Broºura de Service Ford permite
dealer-ului dvs. Ford sã dovedeascã
toate operaþiile de service pentru
vehiculul dvs. 

• Certificatul de Garanþie ºi
Service Ford oferã informaþii despre
diferitele programe de Garanþie Ford ºi
despre Planul de Service Ford.

• Pentru o descriere a sistemului de
navigare ºi a echipamentului pentru
telefon, consultaþi manualele separate.

Întreþinerea regulatã a vehiculului
dvs. ajutã la menþinerea lui într-o bunã
stare de funcþionare pe ºosea, ceea ce
poate duce la o valoare crescutã în caz
de revânzare. În Europa vã stã la
dispoziþie o reþea de peste 7000 dealeri
Ford autorizaþi care vã pot oferi
asistenþã profesionistã în probleme de
întreþinere. 

Personalul special instruit al
acestora este cel mai calificat pentru a
întreþine vehiculul în mod corespunzãtor
ºi la un nivel înalt. De asemenea, ei sunt
susþinuþi de o gamã largã de echipa-
mente specializate ce au fost dezvoltate
în mod special pentru întreþinerea
vehiculelor Ford. Dealer-ul dvs. Ford,
din þarã sau strãinãtate, este sursa
garantatã de piese ºi accesorii originale
aprobate de Ford ºi Motorcraft.

Introducere
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•Sunt descrise toate opþiunile ºi
variantele de modele disponibile ºi prin
urmare e posibil ca unele din articolele
descrise sã nu se poatã aplica
vehiculului dvs. În plus, datoritã
ciclului de tipãrire, e posibil ca unele
opþiuni descrise sã nu fie încã
disponibile.

În cazul revânzãrii
vehiculului, nu uitaþi sã
transmiteþi noului proprietar
Manualul Proprietarului. Acesta

face parte integrantã din documentele ce
însoþesc vehiculul.
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PENTRU SIGURANÞA DVS. ªI
PROTECÞIA MEDIULUI

Simbolurile de avertizare
din acest manual

Cum puteþi sã reduceþi riscul unei
vãtãmãri corporale ºi sã preveniþi
producerea de avarii altora, vehiculului
dvs. ºi echipamentelor acestuia? Acest
manual oferã rãspunsurile la aceste
întrebãri, însoþite de comentarii evidenþiate
de triunghiul de avertizare. Citiþi ºi urmaþi
întocmai aceste comentarii.

Notã: Informaþii importante sunt
furnizate ºi în paragrafele care încep cu
“Notã:”. Este important sã citiþi ºi sã
înþelegeþi aceste informaþii.

Simbolurile de avertizare
de pe vehiculul dvs.

Atunci când vedeþi acest
simbol, este strict necesar sã
consultaþi capitolul corespun-

zãtor din acest manual înainte de a
atinge vehiculul sau de a încerca sã
faceþi orice reglãri.

Protecþia mediului

Fiecare dintre noi trebuie sã asigure
protecþia mediului. Utilizarea corectã a
vehiculului ºi evacuarea autorizatã a
materialelor de lubrifiere ºi de
eliminare a deºeurilor sunt paºi
importanþi în acest sens. Informaþiile în
acest sens sunt evidenþiate în manual
prin simbolul copacului de mai sus.

Introducere
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Opþiuni de protecþie pentru o
conducere mai sigurã

Accidentele de circulaþie nu pot fi
niciodatã eliminate complet, dar pot fi
reduse cu ajutorul tehnologiei moderne.

De exemplu, în plus faþã de zonele
antiºoc din faþã ºi din spate, vehiculul
dvs. are ºi zone de protecþie la impact
lateral în uºile laterale ºi airbaguri
laterale în scaunele din faþã ºi
airbaguri în faþã ºi spate în cãptuºeala
plafonului pentru a asigura o protecþie
ºi mai mare în cazul unei coliziuni
laterale.

Echipamentul de protecþie avansat
cu airbaguri dual-stage vã asigurã
protecþia la impact frontal. Scaunele faþã
cu rampã antialunecare vã împiedicã
sã alunecaþi pe sub centuri. Sistemul
activ de protecþie pentru cap asigurã
protecþia contra accidentelor coloanei
cervicale, iar pentru a preveni
accidentarea picioarelor, vehiculul
dumneavoastrã este echipat cu pedalier
retractabil. Aceste opþiuni sunt destinate
sã reducã riscul unor vãtãmãri.

Puteþi face ca aceste opþiuni de
protecþie sã nu fie folosite niciodatã
conducând cu atenþie ºi concentrându-vã
în permanenþã.

Siguranþa datã de sistemele
electronice

Pentru siguranþa dvs. vehiculul este
echipat cu sisteme electronice sofisticate
de comandã.

Folosind alte echipamente
electronice (de ex. telefoane
mobile fãrã antenã exterioarã),
câmpurile electromagnetice pot

interacþiona producând defecþiuni ale
sistemelor electronice ale vehiculului. Prin
urmare trebuie sã respectaþi instrucþiunile
producãtorilor echipamentelor.

Introducere
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Vã rugãm citiþi secþiunea
Airbag. Folosirea necores-
punzãtoare a airbag-ului
poate duce la vãtãmãri
corporale.

Pericol extrem!
Nu montaþi scãunele

pentru copii cu spatele la direcþia de
mers pe un scaun protejat de un
airbag.

Existã riscul vãtãmãrii corporale în
momentul declanºãrii airbag-ului.

Întrerupãtor inerþial de
oprire a sistemului de
injecþie a combustibilului

(motoare Duratec).
În caz de accident, întrerupãtorul

inerþial de siguranþã va opri automat
alimentarea cu combustibil a
motorului. Întrerupãtorul inerþial mai
poate fi activat ºi de o vibraþie
puternicã (de ex. coliziune la parcare).
Pentru a reseta întrerupãtorul inerþial,
vezi instrucþiunile de la pagina 171.

p1-133.qxp  3/7/2006  2:08 PM  Page 4



RODAJUL

Nu existã reguli speciale de rodaj
pentru vehiculul dvs. Evitaþi doar sã
conduceþi prea agresiv în primii 1.500 km.
Schimbaþi frecvent treptele de vitezã ºi
evitaþi încãrcarea motorului. Acest lucru
permite pãrþilor în miºcare sã se rodeze.

În cazul în care anvelopele au fost
înlocuite (cu unele noi sau când
vehiculul este nou), vã rugãm sã acordaþi
o atenþie deosebitã rulajului pe parcursul
a aproximativ 500 km (nu este
recomandat ca în acest interval sã folosiþi
un stil de condus sportiv).

Dacã este posibil, trebuie sã evitaþi
folosirea la maxim a frânelor în primii
150 de km în oraº ºi primii 1.500 km pe
ºosele.

Dupã 1.500 km puteþi creºte treptat
performanþele vehiculului pânã la
vitezele maxime admise.

Evitaþi folosirea turaþiilor
mari. În acest fel protejaþi
motorul, evitaþi consumul
mare de carburant, reduceþi
zgomotul motorului ºi

asiguraþi o poluare mai micã a
mediului.

Vã dorim conducere plãcutã ºi
sigurã cu vehiculul dvs. Ford.

Introducere
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Instrumente de bord

6

Pag. 20-21
Lumini exterioare, lãmpi ceaþã faþã ºi spate

Pag. 24
Buton de reglare luminã tablou de
bord

Pag. 25
Buton de reglare înãlþime faruri

Pag. 53
Maneta direcþie/
fazã lungã

Pag. 8-19
Tablou de bord

Pag. 18
Claxon

Pag. 52
Manetã ºtergãtor

Pag. 169-174
Tablou de siguranþe

Pag. 53-54
Satelit comandã sistem audio 

Pag. 48
Reglare volan

Pag. 49-51
Control automat vitezã

Pag. 43
Contact

Pag. 81
Selectarea manualã a
treptelor (transmisie
automatã)
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Instrumente de bord
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Pag. 28
Încãlzire parbriz

Pag. 28
Încãlzire lunetã

Pag. 37
Orificii ventilaþie 

Pag. 27
Ceas cu afiºaj analogic

Pag. 27
Comutator avarie

Pag. 30-46 
Încãlzire, ventilaþie, aer
condiþionat

Radio:
Vezi „Ghidul audio”

Pag. 82
Suport  pahar faþã

Pag. 29
Scaune încãlzite ºi ventilate

Pag. 29, 151-153
Program electronic de stabilitate (ESP)

Pag. 29
Deschiderea portbagajului

Pentru anumite modele, felul ºi locul
în care apar unele din aceste elemente
pot diferi. Totuºi, trimiterile la
paginile corespunzãtoare se aplicã.
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TABLOUL DE BORD
Existã design-uri diferite ale

tabloului de bord. 
Comenzile, lãmpile de control ºi de

avertizare pentru fiecare din ele vor fi
descrise în paginile care urmeazã.

Instrumente de bord
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Modelele standard

Modelele ST220
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Lampã de control bujie incan-
descentã

(doar pentru motor Diesel)
Se aprinde atunci când contactul

este cuplat. Nu porniþi motorul pânã nu
se stinge lampa.

Pentru informaþii suplimentare,
consultaþi capitolul Pornire.

Lampã avertizare îngheþ
Pentru o temperaturã exterioarã

cuprinsã între +4°C ºi +1°C, semnalul
portocaliu avertizeazã asupra posibilitãþii
existenþei gheþii pe drum. 

Nivel scãzut al lichidului din
stropitoare parbriz

Cu contactul cuplat (poziþia II),
lampa se aprinde pentru o perioadã
scurtã de timp pentru a confirma faptul
cã sistemul funcþioneazã. Dacã ea
rãmâne aprinsã, adãugaþi lichid imediat
ce acest lucru este posibil.

Instrumente de bord
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Chiar dacã temperatura
depãºeºte 4°C, nu se poate
garanta cã drumul nu prezintã

pericol, din cauza vremii nefavorabile.
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Lampã de avertizare contact
Se aprinde atunci când contactul

este cuplat. Ar trebui sã se stingã de
îndatã ce porneºte motorul.

Dacã lampa rãmâne aprinsã în timpul
mersului, opriþi toate echipamentele
electrice nefolositoare ºi mergeþi imediat
la cel mai apropiat dealer Ford.

Modelele ST220
Dacã lampa rãmâne aprinsã pe

timpul deplasãrii, opriþi imediat maºina
ºi apoi motorul.

Lampã de avertizare presiune ulei
Se aprinde la contact cuplat.

Trebuie sã se stingã imediat ce porneºte
motorul.

Dacã lumina nu se stinge dupã
pornirea motorului sau se aprinde în
timpul mersului, opriþi imediat maºina,
opriþi ºi motorul ºi verificaþi nivelul
uleiului de motor.

Dacã nivelul este scãzut, completaþi
imediat.

Instrumente de bord
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Nu vã reluaþi cãlãtoria, ci
verificaþi mai întâi motorul la
un Dealer Ford.

Dacã nivelul uleiului este
corect, nu vã reluaþi cãlãtoria
ci verificaþi mai întâi motorul

la un dealer Ford.
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Lampã de avertizare sistem de
frânare

La contact cuplat (poziþia II),
lampa se aprinde un scurt timp pentru a
confirma funcþionarea sistemului.

Lampa rãmâne aprinsã atunci când
frâna de mânã este activatã.

Becul aprins dupã eliberarea frânei
de mânã indicã nivelul scãzut al
lichidului de frânã.

Lampã de control semnalizatoare 
Lumineazã cu intermitenþã în

timpul semnalizãrii. În cazul în care
lumineazã cu o frecvenþã mai mare
înseamnã cã unul din becurile de la
lãmpile indicatoare externe este ars.

Dacã vehiculul dvs. este dotat de la
început cu un echipament de remorcare
original Ford, lampa de control
semnalizeazã ºi arderea unui bec de la
lãmpile indicatoare de pe remorcã.

Instrumente de bord

11

Adãugaþi imediat lichid
de frânã pânã la marcajul
MAX. Verificaþi sistemul la

un dealer Ford. Dacã lampa se aprinde
în timpul mersului, indicã defectarea
unui circuit de frânare. Al doilea circuit
de frânare rãmâne în funcþiune.
Verificaþi sistemul de frânare la un
dealer Ford înainte de a vã continua
cãlãtoria. Conduceþi încet ºi cu atenþie.

Va trebui sã apãsaþi mai
tare pedala de frânã ºi sã vã
asiguraþi cã aveþi distanþe mai

mari de oprire.
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Lampã de avertizare uºi deschise
Se aprinde dacã oricare dintre uºi

sau uºa portbagajului nu este închisã
corespunzãtor.

Lampã de control fazã lungã
Se aprinde atunci când sunt aprinse

farurile pe faza lungã sau se semnalizeazã
cu faza lungã.

Lampã de control airbag
Cu contactul cuplat (poziþia ‘II’),

lampa se aprinde pentru o perioadã
scurtã de timp pentru a confirma faptul
cã sistemul funcþioneazã.

Dacã rãmâne aprins în timpul
mersului înseamnã cã existã o
defecþiune. Faceþi o verificare la un
dealer Ford.

Pentru mai multe detalii referitoare
la modul de funcþionare, consultaþi
secþiunea Airbag.

Avertizor sonor ºi luminos pentru
centurile de siguranþã

În momentul în care vehiculul
atinge viteza de 7 km/h ºi centurile
ºoferului ºi pasagerului faþã nu sunt
puse, avertizorul va lumina ºi se vor
declanºa semnale sonore de alertã.
Pentru mai multe informaþii consultaþi
secþiunea Avertizor sonor ºi luminos

Instrumente de bord
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pentru centurile de siguranþã.
Lampã de control faruri
Cu contactul cuplat (în poziþia II),

lampa se aprinde atunci când farurile
sunt pe fazã scurtã sau sunt aprinse
luminile de parcare.

Lampã de avertizare sistem ABS
La contact cuplat (poziþia II) lampa

se aprinde pentru o perioadã scurtã de
timp pentru a confirma cã sistemul
funcþioneazã.

Dacã se aprinde în timpul mersului
înseamnã cã a fost detectatã o
defecþiune. Verificaþi imediat sistemul
de frânare la un dealer Ford.

Sistemul de frânare normal (fãrã
ABS) prevãzut cu un circuit dual va fi
menþinut. 

Note importante despre folosirea
sistemului de frânare ABS pot fi gãsite
în secþiunea Frâne din capitolul
Conducerea.

Lãmpi de avertizare sistem de
frânare ºi ABS

Dacã ambele lãmpi de avertizare
se aprind concomitent, opriþi
vehiculul imediat ce este sigurã o
asemenea manevrã. Verificaþi sistemul
de frânare la un dealer Ford înainte de
a vã continua cãlãtoria.

Instrumente de bord
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Reduceþi uºor viteza
vehiculului. Folosiþi frâna cu
mare grijã. Nu apãsaþi brusc

pedala de frânã.
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Lampã de control Program
Electronic de Stabilitate (ESP)

Cu contactul cuplat (poziþia ‘II’),
lampa se aprinde scurt indicând cã
sistemul este operaþional. 

În timpul mersului lampa
lumineazã cu intermitenþã atunci când
sistemul este activat. 

Dupã ce contactul este cuplat, dacã
lampa nu se aprinde sau lumineazã în
mod continuu în timpul mersului, ea
indicã o defecþiune (cu excepþia cazului
în care sistemul a fost oprit manual, în
acest caz lampa fiind aprinsã). Dacã
apare o defecþiune sistemul va fi oprit.
Verificaþi sistemul la un dealer Ford.

Pentru mai multe detalii, consultaþi
secþiunile Comutator Program
Electronic de Stabilitate (ESP) ºi
Program Electronic de Stabilitate
(ESP).

Lampã de avertizare motor
Se aprinde atunci când contactul

este cuplat. Ar trebui sã se stingã în
momentul în care porneºte motorul.

Dacã rãmâne aprinsã în timpul
mersului motorului, acest lucru indicã
o defecþiune. Verificaþi sistemul la un
dealer Ford.

Dacã lumineazã în timpul mersului,
reduceþi imediat viteza. Dacã lampa
continuã sã lumineze intermitent, evitaþi
acceleraþia puternicã ºi turaþia ridicatã a
motorului. Verificaþi imediat vehiculul la
un dealer Ford.

Instrumente de bord
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Lampã de avertizare nivel scãzut
combustibil

Atunci când lampa de avertizare se
aprinde, realimentaþi cu benzinã cât se
poate mai curând.

Lampã de control dispozitiv
reducere turaþie

(Transmisie automatã) - 4 trepte
Funcþioneazã cu schimbãtorul de

viteze în poziþia “D” ºi se aprinde când
dispozitivul este deconectat.

Pentru mai multe detalii, vezi
capitolul Transmisie automatã.

Lampã de control automat a
vitezei

Se aprinde atunci când sistemul de
control al vitezei este pornit.

Pentru mai multe detalii, consultaþi
capitolul Controlul Automat al Vitezei.

Instrumente de bord
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Instrumente de bord
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Modelele standard

Modelele ST220

Indicatoare de bord
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Indicator temperaturã
Indicã temperatura lichidului de

rãcire din motor. Când temperatura de
funcþionare este normalã, acul rãmâne
în zona centralã.

Dacã acul se deplaseazã la poziþia
roºu, motorul este supraîncãlzit. Opriþi
motorul ºi aflaþi cauza problemei dupã
ce motorul s-a rãcit.

Tahometru
Indicã turaþia motorului în rotaþii

pe minut. Turaþiile maxime admise sunt
indicate în capitolul Capacitãþi ºi
Specificaþii.

Instrumente de bord
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Nu scoateþi niciodatã
capacul rezervorului lichidului
de rãcire atunci când motorul

este fierbinte. Porniþi din nou motorul
numai dupã rezolvarea problemei.

În anumite condiþii de
rulare, ventilatorul de rãcire
pentru motor va continua sã

funcþioneze timp de câteva minute,
chiar dupã oprirea motorului. Acest
lucru este normal. Evitaþi sã vã
apropiaþi degetele sau sã vã apropiaþi
cu cravata sau eºarfa de ventilator, pe
durata funcþionãrii sale.
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Afiºaj multifuncþional
Indicã temperatura exterioarã sau

serveºte drept afiºaj pentru contorul de
parcurs în funcþie de echipamentul
instalat.

Pentru o descriere operaþionalã a
contorului de parcurs, consultaþi
secþiunea Contorul de parcurs din
capitolul Instrumente de control ºi
funcþionalitãþi.

Transmisie automatã cu 5 trepte
de vitezã

Indicã de asemenea ºi poziþia
actualã a manetei schimbãtorului P R
N sau D ºi AUTO atunci când maneta
schimbãtorului este poziþionatã în
partea stângã (cuplarea automatã a
treptelor de vitezã) sau 1 2 3 4 sau 5 ºi
MAN atunci când maneta
schimbãtorului este cuplatã în partea
dreaptã (cuplarea manualã a treptelor
de vitezã).

Vitezometru
Indicã viteza curentã de deplasare.
Notã: Funcþionarea vitezometrului

este influenþatã de dimensiunea
pneurilor montate pe vehicul. Dacã
dimensiunea (diametrul, nu lãþimea)
pneurilor diferã de cea a pneurilor
montate în fabricã, de producãtor, duceþi
autovehiculul la dealerul Ford pentru a
reprograma sistemul de management al
motorului. Dacã  acest sistem nu este
reprogramat, este posibil ca vitezometrul
sã nu indice viteza corectã.

Instrumente de bord
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Kilometraj
Înregistreazã numãrul total de

kilometri parcurºi. Kilometrajul va
rãmâne afiºat pe ecran încã 10 min.
dupã ce motorul a fost oprit.

Contor de parcurs
Contorul de parcurs poate

înregistra numãrul de kilometri pentru
fiecare cãlãtorie. Pentru a reseta,
apãsaþi butonul de reset.

Indicator nivel combustibil
Dupã realimentarea completã a

rezervorului acul nu va pãrãsi poziþia
“plin”, pânã când vehiculul nu a
parcurs o anumitã distanþã.

Cantitatea de combustibil necesarã
pentru a umple complet rezervorul
poate fi mai micã decât capacitatea
specificatã pentru rezervor, deoarece
va rãmâne întotdeauna o micã cantitate
de combustibil în acesta.

Dacã se aprinde lampa de avertizare
pentru nivel scãzut de combustibil,
realimentaþi vehiculul cât mai repede
posibil.

Sãgeata adiacentã simbolului de
pompã de benzinã indicã pe care parte
a vehiculului se aflã buºonul de
alimentare a rezervorului.

Instrumente de bord
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Vitezometru

Contor de parcurs

Kilometraj

Buton de reset

Gol
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COMENZI PE TABLOUL DE BORD

Buton lumini exterioare
Se va auzi un semnal sonor dacã

uºa ºoferului este deschisã, iar luminile
exterioare sunt aprinse.

Luminile sunt stinse
Poziþia neutrã

Luminile laterale ºi luminile spate
Rotiþi o poziþie în sensul acelor de

ceasornic.

Farurile
Rotiþi douã poziþii în sensul acelor

de ceasornic cu contactul pus.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

20
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Luminile de parcare
Din poziþia neutru, apãsaþi ºi rotiþi

în sens contrar acelor de ceasornic.

Farurile de ceaþã
Aprindeþi luminile exterioare

ºi trageþi butonul de comandã în prima
poziþie.

Lampa de control a butonului se va
aprinde atunci când farurile de ceaþã
sunt în funcþiune. Farurile de ceaþã
trebuie utilizate doar atunci când
vizibilitatea este consideratã redusã din
cauza ceþii, zãpezii sau ploii.

Farurile de ceaþã ºi lãmpile de
ceaþã spate
Aprindeþi farurile ºi trageþi

butonul de comandã în poziþia a II-a.
În cazul vehiculelor care nu sunt

echipate cu faruri de ceaþã, butonul de
comandã poate fi tras doar în prima
poziþie.

Ambele lãmpi de control ale
butonului se vor aprinde atunci când
farurile de ceaþã ºi lãmpile de ceaþã din
spate sunt în funcþiune.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Lãmpile de ceaþã spate
pot fi utilizate atunci când
vizibilitatea este redusã sub

50 m, dar nu vor fi aprinse atunci când
plouã sau ninge.
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Reglare automatã a farurilor
(depinde de model)
Rotiþi butonul de trei ori în sensul

acelor de ceasornic.
În momentul în care butonul este

pe poziþia AUTO, faza scurtã se va
activa ºi dezactiva în mod automat, în
funcþie de luminozitate. Farurile
automate sunt activate doar în
condiþiile în care contactul este pus
(poziþia II).

22

Reglarea automatã a
farurilor reprezintã un sistem
auxiliar, care nu înlãturã

responsabilitatea ºoferului referitor la
iluminarea exterioarã a vehiculului.
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Notã: În poziþia AUTO, faza lungã
poate fi activatã doar atunci când
farurile au fost activate automat.  În
poziþia AUTO, dacã lumina farurilor se
stinge automat atunci când faza lungã
este activatã, urmãtoarea datã când
sistemul va aprinde farurile în mod
automat, faza lungã va rãmâne aprinsã.
Faza scurtã se poate activa trãgând de
maneta multi-funcþionalã spre volan.
Consultaþi ºi secþiunea Manetã multi-

funcþionalã.

Notã: Nu este posibilã aprinderea
farurilor de ceaþã faþã sau spate în
momentul în care farurile sunt puse pe
poziþia AUTO. Pentru a le putea
aprinde, activaþi farurile faþã mutând

pe poziþia .
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Reglare a intensitãþii luminii de
pe tabloul de bord

Butonul de reglaj poate fi acþionat
pentru a varia intensitatea luminãrii
bordului. Funcþioneazã numai dacã
luminile exterioare sunt pornite.

Reglarea farurilor cu Xenon
Vehiculele cu faruri cu Xenon sunt

echipate cu reglare automatã a poziþiei
farurilor. 

Farurile pot fi reglate pentru
conducerea pe partea stângã sau
dreaptã a drumului (pentru deplasãrile
în strãinãtate). 

Se recomandã ca aceasta reglare a
farurilor sã fie efectuatã de un mecanic
autorizat Ford.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi
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Buton de reglare a farurilor
Nivelul fasciculelor de luminã ale

farurilor poate fi reglat în conformitate
cu gradul de încãrcare a vehiculului.
Daþi de rotiþã în sus pentru a ridica
nivelul fasciculelor de luminã ºi în jos
pentru a le coborî.

Tabelul de pe pagina urmãtoare
indicã poziþiile butonului pentru
diferite condiþii de încãrcare a
vehiculului.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi
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Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

*Greutatea vehiculului poate fi
gãsitã în capitolul Capacitãþi ºi
specificaþii

Poziþiile superioare de control (+1)
pot fi necesare în cazul în care aveþi o
remorcã ataºatã.

**Poziþiile butonului trebuie mãrite
cu 0,5 la vehiculele cu motoare
DuraTorq-TDCi 2,0 l sau Duratec-VE
2,5 l, cu transmisie automatã.

Fãrã sistemul de reglare a farurilor

Cu sistemul de reglare a farurilor
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Butonul pentru luminile de avarie
Folosiþi acest buton doar în caz de

urgenþã pentru a-i avertiza pe ceilalþi
participanþi la trafic în caz de defectare
a vehiculului sau în caz de pericol
iminent. Apãsaþi pe buton pentru
aprinderea sau stingerea luminilor de
avarie. Acestea pot fi activate chiar
dacã este oprit contactul. 

Ceas analogic
Ora poate fi reglatã prin apãsarea

butonului.
Pentru a schimba minutele, apãsaþi

scurt butonul. Pentru a avansa mai
rapid þineþi butonul apãsat.
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Încãlzire parbriz ºi lunetã
Este folositã pentru o dezgheþare

sau dezaburire rapidã a parbrizului ºi
lunetei. Este recomandatã activarea
doar dacã este necesar acest lucru.

Comutator încãlzire parbriz
Sistemul funcþioneazã numai dacã

motorul este pornit. Apãsaþi butonul
pentru a porni sau opri sistemul.
Lampa de control a comutatorului
indicã dacã acesta funcþioneazã. 

Sistemul de încãlzire se opreºte
automat dupã o scurtã perioadã de
timp.

Comutator încãlzire lunetã
Cuplaþi contactul mai întâi. 
Apãsaþi butonul pentru a porni sau

opri sistemul. Lampa de control a
comutatorului indicã dacã acesta
funcþioneazã.

Oglinzile laterale reglabile electric
sunt de asemenea prevãzute cu un
sistem de încãlzire pentru curãþarea
acestora. Acest sistem funcþioneazã
doar atunci când sistemul de încãlzire
lunetã este pornit.

Sistemul de încãlzire se opreºte
automat dupã o scurtã perioadã de
timp.

Design alternativ
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Notã: Poziþiile pentru scaunele
încãlzite ºi ventilate sunt memorate în
momentul opririi contactului. În
momentul stabilirii acestuia, setãrile
sunt rememorate în mod automat.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Sistem de deschidere de la distanþã
a portbagajului

Pentru a deschide portbagajul,
activaþi comanda.

Viteza vehiculului trebuie sã fie
sub 7 km/h, iar acesta nu trebuie sã fie
încuiat.

Pentru a deschide portbagajul din
exterior, consultaþi secþiunea Portbagaj.

Buton Program Electronic de
Stabilitate (ESP)

Apãsaþi butonul pentru a activa sau
dezactiva sistemul. Lampa butonului se
aprinde atunci când sistemul este oprit.
Atunci când motorul este pornit,
sistemul este selectat automat.

Pentru detalii suplimentare, consul-
taþi secþiunea Program Electronic de
Stabilitate din capitolul Deplasarea
vehiculului.

Scaune încãlzite ºi ventilate
(depinde de model)
Scaune încãlzite ºi ventilate

(depinde de model)
Acest control asupra climatului

scaunelor va fi operabil în cazul în care
contactul este pus pe poziþia II. 

Scaunele încãlzite ºi ventilate sunt
ajustabile individual utilizând
comenzile de pe consola centralã.

Pentru creºterea temperaturii,
apãsaþi în mod repetat butonul +.
Apãsând butonul - repetat, veþi scãdea
temperatura. Numãrul luminilor
aprinse va indica treapta selectatã.
Setarea pentru opþiunea cald este
iluminatã cu roºu iar pentru rece cu
albastru.

Când nu este aprinsã nici o luminã,
încãlzirea/ventilarea este opritã.Pentru
mai multe detalii consultaþi capitolul
Scaune ºi echipamente de siguranþã

29

Încãlzire ºi ventilaþie scaune faþã

Încãlzire ºi ventilaþie scaune spate
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ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE

Schimb de aer
Aer exterior
Aerul exterior intrã în vehicul prin

orificiile de aerisire din faþa
parbrizului.

Nu lãsaþi sã intre zãpadã, frunze
etc. în orificiile de admisie de sub
parbriz pentru a permite sistemului de
ventilaþie ºi de încãlzire sã funcþioneze
adecvat ºi eficient.

Aerul utilizat ajunge prin
intermediul unor orificii din capacul
portbagajului în acesta din urmã, iar de
aici în exterior prin orificiile de
evacuare. În cazul în care existã orificii
de evacuare blocate, geamurile se
aburesc (cu excepþia modelului
Wagon).
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RECIRCULAREA AERULUI
Când este selectatã opþiunea de

recirvulare a aerului, în interiorul
compartimentului pasageri va circula
doar aerul existent înãuntru. Aerul
exterior nu va pãtrunde în interiorul
vehicului

Porniþi recircularea aerului în cazul
în care doriþi sã îndepãrtaþi mirosurile
neplãcute ce pãtrund din exterior în
habitaclu sau pentru o rãcire rapidã a
aerului. Existã tendinþa ca geamurile sã
se abureascã mai repede atunci când
este selectatã opþiunea de recirculare a
aerului. Reglaþi ventilatorul pe aer
exterior imediat ce este posibil sau
porniþi instalaþia de aer condiþionat.

Notã: Nu este recomandat sã
folosiþi opþiunea de recirculare a
aerului pentru mai mult de 30 min.,
deoarece în acest timp nu existã schimb
de aer cu exteriorul.

Filtru de polen

Filtrul de polen are grijã ca
particulele care pot dãuna sãnãtãþii,
precum polenul, emisiile industriale ºi
praful de pe drum sã fie filtrate eficient
înainte ca aerul sã pãtrundã în
habitaclu. Filtrul cu carbon activ
îndepãrteazã, de asemenea, mirosurile
neplãcute.

În spãlãtoriile automate se
recomandã închiderea sistemului de
ventilaþie pentru a preveni depozitarea
de cearã pe filtrul de aer.

Filtrul de polen trebuie sã fie înlocuit
în conformitate cu recomandãrile Ford.
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Orificii laterale pentru dezgheþarea/dezaburirea
geamurilor

Orificii laterale (reglabile)

Orificii dezgheþare /dezaburire Orificii centrale (reglabile)

Spaþiu pentru picioare faþã ºi spate

s

Sistemul de încãlzire, ventilare ºi
condiþionare a aerului.

Sistemul de încãlzire, ventilare ºi
condi?ionare a aerului controleazã
cantitatea de aer care intrã în
interiorul autovehiculului, distribuþia
aerului, încãlzirea ºi rãcirea acestuia.
Sistemul este localizat în spatele
panoului de bord ºi este operat prin
intermediul unitãþii de control. 

Ventilarea
Ventilatorul atrage aerul din

exterior sau aerul recirculat ?i îl
direcþioneazã în interiorul
vehiculului. Cantitatea ºi distribuþia
aerului poate fi reglatã.

Notã: Sistemul de ventilare
emite zgomote. Acest lucru este
normal ºi poate fi ignorat. 
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Încãlzirea
Aerul este trecut printr-un

schimbãtor de cãldurã, unde este
încãlzit. Temperatura poate fi reglatã.

Notã: Efectul de încãlzire depinde
de temperatura lichidului de rãcire ºi,
prin urmare, sistemul de încãlzire este
eficient numai când motorul este cald.

Sistem auxiliar de încãlzire -
motoare diesel (în funcþie de
echipamentul din dotare)

Sistemul auxiliar de încãlzire ajutã
la încãlzirea motorului ºi a habitaclului.
Acesta este integrat în sistemul de
rãcire ºi porneºte sau se opreºte
automat, în funcþie de temperatura
lichidului de rãcire.

Notã: Este posibil ca, pentru o
scurtã perioadã de timp, în momentul în
care sistemul auxiliar de încãlzire cu
combustibil este activat, de sub laturile
vehiculului sã iasã gaze de eºapament.
Acest lucru este absolut normal.

33

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi
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Aer condiþionat
Aerul este trecut prin

schimbãtorul de cãldurã al lichidului
de rãcire, unde este rãcit, dacã
sistemul de aer condiþionat este
pornit. În plus, sistemul de aer
condiþionat extrage umiditatea din
aerul rãcit pentru a împiedica aburirea
geamurilor.

Condensul rezultat este orientat
cãtre exteriorul vehiculului. Prin
urmare, este normal dacã observaþi
formarea unei mici bãltoace de apã
sub vehicul, când acesta este parcat.

Notã: Sistemul de aer condiþionat
poate funcþiona numai atunci când
temperatura depãºeºte +5° C, motorul
merge ºi este pornit sistemul de
ventilaþie. Închideþi complet toate
geamurile.

Atunci când este
pornit, sistemul de aer
condiþionat foloseºte
energie de la motor ºi

conduce astfel la un consum mai mare
de carburant. Pentru a economisi
energie ºi a reduce consumul de
carburant, opriþi sistemul de aer
condiþionat atunci când nu mai este
necesar.
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Note generale privind
controlul temperaturii în
interiorul vehiculului

Pentru a încãlzi interiorul
vehiculului în mod eficient, aerul
încãlzit trebuie orientat spre zona de
sub bord. Deoarece acest lucru ar
putea determina aburirea
geamurilor pe vreme rece sau
umedã, o parte din cantitatea de aer
trebuie orientatã spre parbriz ºi
geamurile laterale.

Pentru a rãci interiorul
vehiculului în mod eficient, aerul
rãcit trebuie orientat spre nivelul
feþei pasagerilor.

Aceste setãri asigurã cel mai
confortabil climat pentru ocupanþii
vehiculului - "rãcoare la nivelul
capului ºi cãldurã la nivelul
picioarelor".
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AER CONDIÞIONAT
MANUAL

Cantitatea de aer, temperatura ºi
modul de distribuþie a aerului pot fi
reglate, utilizând butoanele de pe
unitatea de control. Setãrile pot fi
reglate manual, în funcþie de
condiþiile de vreme, pentru a
men?ine nivelul de confort ºi pentru
a preveni aburirea geamurilor.
Consultaþi secþiunea precedentã.

Sistemul manual de aer
condiþionat controleazã în mod
automat temperatura aerului care
intrã în interiorul vehiculului. În
mãsura în care este fizic posibil,
temperatura setatã va fi menþinutã în
mod automat, conform modificãrii
vremii ºi a condiþiilor de conducere.

Acest lucru sporeºte nivelul de
confort ºi reduce nevoia de a regla
manual setãrile.

Notã: Fiecãrei setãri de
temperaturã îi este distribuitã o
temperaturã a aerului circulat. Prin
urmare, este posibil ca atunci când
aerul condiþionat este pornit, sã nu se
manifeste nici o schimbare de
temperaturã. Rãcirea completã este
atinsã atunci când se seteazã
temperatura cea mai joasã.

Pentru funcþii suplimentare ale
Comenzii Electronice Automate a
Temperaturii (în funcþie de
echipamentul din dotarea
vehiculului), consultaþi secþiunea
Comanda Electronicã Automatã a
Temperaturii.
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COMENZI
Setarea temperaturii
Butonul albastru: temperaturã mai

scãzutã. Butonul roºu: temperaturã mai
mare.

Ventilator
Ventilatorul dispune de ºapte setãri

pentru temperaturã.
Apãsaþi butonul din stânga,

pentru a reduce viteza ventilatorului ºi
astfel, cantitatea de aer.

Apãsaþi butonul din dreapta,
pentru a mãri viteza ventilatorului ºi
astfel, cantitatea de aer.

Modul de setare al ventilatorului este
indicat pe afiºaj.
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Distribuþia aerului
Pentru a regla modul de distribu?ie

a aerului, apãsaþi pe butonul dorit.
Lampa butonului indicã modul de
funcþionare.

Zona de sub bord
Tot fluxul de aer este direcþionat

spre picioarele pasagerilor din faþã ºi
spate. Doar o micã parte din fluxul de
aer este direcþionat spre parbriz ºi
dispozitivele de dezaburire laterale.

Nivelul feþei
Tot fluxul de aer este direcþionat

spre fantele de aerisire centrale ºi
laterale.

În aceastã poziþie, fantele de
aerisire centrale ºi laterale pot fi
deschise complet.

Cantitatea ºi direcþia de orientare a
fluxului de aer pot fi reglate de la
fantele de aerisire centrale ºi laterale.

Parbriz
Tot fluxul de aer este direcþionat

spre parbriz ºi spre fantele pentru
dezgheþarea/dezaburirea geamurilor
laterale.

Poziþii combinate
Orice combinaþie de setºri, , 

ºi poate fi selectatã simultan.

Deschis

Închis
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Dezgheþarea /dezabur irea
rapidã a parbrizului

Când butonul MAX este apãsat,
tot fluxul de aer este direc?ionat spre
parbriz ºi spre fantele pentru
dezgheþarea/dezaburirea geamurilor
laterale, sistemul de aer condiþionat
porneºte automat ºi aerul din exterior
intrã în vehicul. Atâta timp cât
butonul MAX este apãsat, modul de
recirculare a aerului nu poate fi
selectat ºi sistemul de aer condiþionat
nu poate fi oprit. Viteza
ventilatorului ºi temperatura vor fi
setate în mod automat la nivelul
maxim ºi nu vor putea fi reglate
manual.

Aceastã setare este destinatã
exclusiv pentru dezgheþarea/
dezaburirea rapidã ºi nu se
recomandã utilizarea pe perioade mai
lungi de timp. Dacã butonul MAX
va fi din nou apãsat, sistemul va
reveni la setarea anterioarã.

Pornirea sistemului de aer
condiþionat

Pentru a porni aerul condiþionat,
apãsaþi butonul A/C. Mesajul A/C va
apãrea pe afiºaj.

Pentru a opri sistemul de aer
condiþionat, apãsaþi din nou butonul
A/C. Mesajul A/C va dispãrea de pe
afiºaj.

Vã rugãm sã consultaþi nota din
secþiunea Încãlzire, ventilaþie ºi aer
condiþionat.

Oprirea aerului condiþionat poate
determina reducerea nivelului de
confort ºi, în anumite situaþii, poate
provoca aburirea geamurilor.
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Aer recirculat
Apãsaþi butonul pentru a comuta

între modul de admisie aer din
exterior ºi modul de recirculare a
aerului din interiorul vehiculului.
Lampa butonului indicã modul de
funcþionare.

Pornirea ºi oprirea sistemului
de încãlzire, ventilaþie ºi aer
condiþionat

Pentru opri întregul sistem,
apãsaþi butonul OFF (OPRIT).

Sistemul de încãlzire, ventilaþie ºi
aer condiþionat vor fi oprite ºi va fi
selectat modul de recirculare a
aerului. Aceastã setare va determina
reducerea nivelului de confort ºi
poate provoca aburirea geamurilor.

Notã: Aceastã setare este
recomandatã exclusiv atunci când
conduceþi cu geamurile ºi/sau cu trapa
de acoperiº deschise.

Dacã butonul ON (PORNIT) va fi
din nou apãsat, sistemul va reveni la
setãrile anterioare.

Dacã va fi apãsat alt buton,
setãrile memorate se vor modifica la
pornirea sistemului.
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Încãlzirea rapidã a interiorului
vehiculului

Imediat ce motorul a atins
temperatura de funcþionare, apãsaþi
butonul ºi selectaþi o vitezã mare
a ventilatorului.

Poziþia adecvatã pe vreme rece
Dacã fluxul de aer cu butonul în

poziþia nu este suficient pentru a
dezaburi geamurile, apãsaþi, de
asemenea, butonul . Dacã este
necesar, apãsaþi, de asemenea,
butonul . Reglaþi viteza
ventilatorului ºi temperatura pentru a
asigura o atmosferã interioarã
confortabilã.

Notã: Dacã este necesar, închideþi
fantele de aerisire centrale ºi
deschideþi-le pe cele laterale pentru a
ajuta la dezaburirea geamurilor
laterale.
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Rãcirea rapidã a interiorului
vehiculului

Atunci când afarã este foarte cald,
porniþi ventilatorul ºi sistemul de aer
condiþionat. Treceþi butonul de control
temperaturã în poziþia cold (rece).
Setaþi modul de distribuþie a aerului
conform preferinþelor pasagerilor.
Setarea recomandatã pentru modul de
distribuþie a aerului este .

Pe vreme cu grad de umiditate
foarte ridicat ºi un efect maxim de
rãcire, activaþi, de asemenea, funcþia de
recirculare a aerului ºi setaþi
ventilatorul pe vitezã maximã.

Poziþia adecvatã pe vreme caldã
sau cu temperaturi moderate

Porniþi aerul condiþionat ºi setaþi
ventilatorul la o vitezã inferioarã.
Treceþi butonul de control temperaturã
în poziþia cold (rece). Dacã fluxul de
aer este prea rece, selectaþi o
temperaturã mai mare. Amestecul de
aer încãlzit ºi rãcit se va regla la
temperatura doritã.

Setaþi modul de distribuþie a
aerului conform preferinþelor
pasagerilor. Setarea recomandatã
pentru modul de distribuþie a aerului
este  sau .
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COMANDA ELECTRONICÃ
AUTOMATÃ A TEMPERATURII

Comanda electronicã automatã a
temperaturii menþine în mod automat
temperatura interioarã selectatã.

Temperatura, cantitatea ºi modul
de distribuþie a fluxului de aer sunt
controlate automat ºi reglate, conform
condiþiilor de conducere ºi de vreme.
Apãsând o singurã datã pe butonul
AUTO, veþi activa modul AUTO.

Se recomandã setarea sistemului,
pentru toate anotimpurile, la 22 °C ºi în
modul AUTO (cu sistemul de aer
condiþionat activat). Aceste setãri
reprezintã cel mai bun mod de a atinge
ºi a menþine o climatizare confortabilã
în vehicul ºi pentru a preveni aburirea
geamurilor. 
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Setãrile individuale pot fi reglate,
dupã caz. Totuºi, se recomandã sã
reglaþi doar temperatura ºi sã lãsaþi
sistemul în modul AUTO.
Sensibilitatea dumneavoastrã la
temperaturã poate varia. Prin urmare,
se recomandã sã reglaþi temperatura
pentru a corecta orice reducere a
nivelului de confort.

Evitaþi reglarea setãrilor, atunci
când în interiorul vehiculului
temperatura este extrem de ridicatã sau
scãzutã. Comanda electronicã auto-
matã a temperaturii se regleazã în mod
automat în funcþie de circumstanþele
curente.

Pentru ca sistemul sã funcþioneze
corect, fantele de aerisire centrale ºi
laterale trebuie sã fie deschise complet.

Notã: În manualul separat este
furnizatã o descriere a Sistemului de
Navigaþie DVD Ford în combinaþie cu
Comanda electronicã automatã a
temperaturii.

Reglarea temperaturii
Buton albastru: temperaturã scãzutã
Buton roºu: temperaturã ridicatã

Temperatura poate fi reglatã între
16oC si 28oC, în paºi de câte 0,5oC
folosind butoanele. În poziþia LO (sub
16oC), sistemul va trece pe rãcire
permanentã, iar în poziþia HI (peste
28oC) va trece pe încãlzire permanentã

ºi nu va regla temperatura la o valoare
stabilã.

Pentru a trece de la oC la oFarenheit
ºi invers, apãsaþi simultan , ºi
butonul de recirculare a aerului pentru
cel puþin 2 secunde.
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Funcþionarea manualã a
comenzii electronice automate a
temperaturii

Dacã modul de control automat nu
atinge nivelul de confort dorit, setãrile
sistemului pot fi reglate manual. Atâta
timp cât viteza ventilatorului nu este
modificatã, sistemul va continua s?
menþinã în mod automat temperatura
interioarã.

Reglarea manualã a setãrilor
limiteazã funcþionarea automatã a
comenzii Electronice automate a
temperaturii ºi poate determina
reducerea nivelului de confort.
Ventilatorul ºi distribuþia aerului

Cantitatea de aer ºi modul de
distribuþie a acestuia pot fi setate
manual, utilizând butoanele de control.
Modul de setare va fi indicat pe afiºaj.
Consultaþi, de asemenea, secþiunea Aer
condiþionat manual.

Pentru a reveni la modul AUTO,
apãsaþi butonul AUTO.
Dezactivarea sistemului de aer
condiþionat

Pentru a dezactiva aerul
condiþionat, apãsaþi butonul A/C. Pe
afiºaj va apãrea mesajul ECO.

Oprirea aerului condiþionat poate
determina reducerea nivelului de
confort ºi, în anumite situaþii, poate
provoca aburirea geamurilor.

Reporniþi aerul condiþionat,
apãsând pe butonul A/C, când
temperatura interioarã este prea mare
sau geamurile încep sã se abureascã. 45
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Oprirea comenzii electronice
automate a temperaturii

Apãsaþi OFF pentru a opri comanda
electronicã automatã a temperaturii.
Setarea va rãmâne înregistratã.

Sistemul de încãlzire, ventilaþie ºi
aer condiþionat vor fi oprite ºi va fi
selectat modul de recirculare a aerului.
Aceastã setare va determina reducerea
nivelului de confort ºi poate provoca
aburirea geamurilor.

Notã: Aceastã setare este
recomandatã exclusiv atunci când
conduceþi cu geamurile ºi/sau cu trapa
de acoperiº deschise. Astfel se asigurã
faptul cã funcþia automatã nu afecteazã
fluxul de aer suplimentar ce pãtrunde
pe geamuri ºi/sau trapa de acoperitã.

Apãsaþi butonul OFF sau AUTO,
pentru a reactiva sistemul. Dacã va fi
apãsat alt buton, setãrile memorate se
vor modifica la pornirea sistemului.
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COMENZILE DE PE COLOANA
DE DIRECÞIE

Blocarea coloanei de direcþie/
contactul

Combinaþiile dintre blocarea
coloanei de direcþie ºi contact au
urmãtoarele poziþii ale cheii:

0 Contactul este oprit, volanul este
blocat.

I Volanul este deblocat. Contactul
ºi principalele circuite electrice nu sunt
în funcþiune. 

Cheia de contact nu trebuie lãsatã
prea mult în aceastã poziþie pentru a
evita descãrcarea bateriei.

II Contactul este pornit, toate circuitele

electrice sunt în funcþiune. Lãmpile de
control ºi de avertizare se aprind. Aceasta
este poziþia cheii când conduceþi ºi cea care
trebuie utilizatã în timp ce sunteþi tractat.

III Demarorul este activat. Eliberaþi
cheia imediat ce motorul porneºte.

La scoaterea cheii din contact se
activeazã blocarea coloanei de direcþie
care împiedicã rotirea volanului.

Nu puneþi cheia în poziþia
“0” în timp ce vehiculul este
în miºcare.
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Reglarea volanului

Pentru a permite reglarea volanului
în înãlþime ºi profunzime, eliberaþi
pârghia de blocare.

Aduceþi pârghia în poziþia iniþialã
pentru a securiza volanul.

Pentru detalii suplimentare
consultaþi secþiunea Scaunele.

Claxonul
Apãsaþi pe panoul volanului.
Claxonul funcþioneazã ºi cu contac-

tul oprit.

Selectarea manualã a treptelor
(transmisie automatã cu 5 trepte)

Pentru o descriere sumarã
consultaþi secþiunea Selectare manualã
a treptelor de vitezã din acest capitol.

Pentru mai multe detalii consultaþi
secþiunea Conducerea cu  transmisie
automatã din capitolul Conducerea.

Nu reglaþi volanul în timp
ce vehiculul se deplaseazã.
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Controlul automat al vitezei

Pentru activare
Apãsaþi butonul ON.
Viteza vehiculului nu poate fi

controlatã automat decât dacã este
peste aproximativ 40 km/h. 

Sistemul de control
automat al vitezei nu trebuie
utilizat în condiþii de trafic

intens, serpentine sau pe suprafeþe
alunecoase ale carosabilului.

On  - Activat

p1-133.qxp  3/7/2006  2:08 PM  Page 49



50

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Pentru dezactivare
Apãsaþi butonul OFF.
Viteza memoratã va fi ºtearsã. 

Pentru a memora o vitezã 
Apãsaþi fie semnul plus (+), fie

semnul minus (-). Viteza setatã devine
noua vitezã.

În acest moment lampa de control
de pe tabloul de bord se va aprinde.

Off - Dezactivat 
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Pentru a schimba viteza
Apãsaþi butonul + pentru a

accelera.

Apãsaþi butonul - pentru a decelera.
Viteza vehiculului se va schimba

fãrã a mai fi nevoie sã apãsaþi pedala de
acceleraþie.

Viteza vehiculului poate fi uºor
modificatã prin apãsarea scurtã a
butonului corespunzãtor.

Viteza setatã devine noua vitezã
memoratã. 

Pentru a anula sau relua
Sistemul de control automat al

vitezei va fi dezactivat imediat ce frâna
sau pedala de ambreiaj este apãsatã sau
dacã funcþionarea sistemului de control
al tracþiunii (în cazul în care este
montat) este activatã. 

Apãsaþi butonul RES pentru a
reveni la viteza memoratã anterior.
Vehiculul va relua ultima vitezã
memoratã.
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Maneta multifuncþionalã
Urmãtoarele funcþii sunt disponibile

doar dacã este pornit contactul.

Semnalizator dreapta
Deplasaþi maneta în sus.

Semnalizator stânga
Deplasaþi maneta în jos.

În cazul în care schimbaþi banda de
rulare, manevraþi uºor maneta în sus
sau în jos ºi semnalizatoarele se vor
aprinde scurt de 3 ori.
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Faza lungã
Va funcþiona doar în cazul în care

farurile sunt pornite.
Pentru a activa faza lungã, trageþi

maneta cãtre volan. Pentru a reveni la
faza scurtã, trageþi maneta cãtre volan
din nou.

Pentru a indica operarea acesteia se
va aprinde lampa de control fazã lungã.

Notã: Pentru modul AUTO
(depinde de model - vezi secþiunea
“Lumini exterioare), activarea/
dezactivarea fazei lungi se va face în
mod automat împreunã cu luminile
faþã.

Pentru a dezactiva faza lungã,
trageþi de maneta multifuncþionalã spre
volan.

Semnalizare intermitentã cu
farurile

Trageþi uºor maneta cãtre volan.
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Contorul de parcurs
Urmãtoarele funcþii sunt

disponibile atunci când este cuplat
contactul:

• Temperatura exterioarã
• Distanþa ce poate fi parcursã cu

benzinã din rezervor
• Consumul mediu de combustibil
• Viteza medie 

Comenzi

• Butonul Info
Apãsaþi butonul pentru a schimba

funcþia.
Veþi auzi un sunet ori de câte ori

veþi apãsa butonul.

•Butonul Resetare
Apãsaþi scurt pentru a alterna între

unitãþile metrice ºi cele britanice.
Funcþiile consumului de combus-

tibil ºi viteza medie pot fi resetate
individual prin menþinerea butonului
de resetare apãsat timp de 2 secunde în
timp ce se selecteazã funcþia doritã.

Din motive de siguranþã a
cãlãtoriei, acþionaþi butonul
cu funcþii doar atunci când

vehiculul staþioneazã.
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Temperatura exterioarã
Indicã temperatura aerului exterior.

Lãmpile de avertizare de pe tabloul de
bord se vor aprinde în urmãtoarele
condiþii:

+4°C sau mai puþin: avertizare
polei;

0°C sau mai puþin: pericol de
drumuri acoperite cu gheaþã;

Distanþa ce poate fi parcursã cu
benzina din rezervor

Indicã distanþa aproximativã pe
care o poate parcurge vehiculul cu
combustibilul rãmas în rezervor.
Modificarea stilului de a conduce poate
duce la modificarea acestei valori.

Chiar dacã temperatura se
ridicã peste +4°C, nu existã
nici o garanþie cã drumul nu

prezintã pericole datorate vremii
nefavorabile.
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Consumul mediu de combustibil
Indicã consumul mediu de

combustibil de la data ultimei resetari a
funcþiei.

Viteza medie
Indicã viteza medie de la data

ultimei resetari a funcþiei. Apãsaþi
butonul resetare pentru a reveni la zero.
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Satelit de comandã sistem audio
Selectaþi modul de funcþionare

radio, CD sau casetofon. 
Urmãtoarele funcþii pot fi efectuate

folosind satelitul de comandã sistem
audio.

Volumul:
Creºtere volum: trageþi butonul

VOL+ cãtre volan.
Micºorare volum: trageþi butonul

VOL- cãtre volan.

Cãutare
• Deplasaþi butonul SEEK cãtre

volan:
În modul de funcþionare radio -

pentru a cãuta frecvenþa urmãtorului
post de radio în sus. 

În modul de funcþionare CD -
pentru a trece la urmãtoarea melodie de
pe CD.
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• Deplasaþi butonul SEEK spre
tabloul de bord:

În modul de funcþionare radio -
pentru a cãuta frecvenþa postului de
radio anterior. 

În modul de funcþionare CD -
pentru a trece la melodia anterioarã de
pe CD.

Cãutarea în memorie sau
schimbarea CD-ului

Apãsaþi scurt butonul lateral:
În modul de funcþionare radio

pentru a trece la urmãtorul post de
radio memorat.

În modul de funcþionare CD pentru
a trece la urmãtorul CD dacã este
instalat un CD changer (magazie de
CD-uri).

Renunþarea la un mesaj de trafic
Apãsaþi scurt lateral butonul .
În toate modurile pentru a renunþa

la un mesajul de trafic în timpul
emisiei.

Selectarea bandei de frecvenþã
Þineþi apãsat butonul lateral .
În modul de funcþionare radio

pentru a schimba banda de frecvenþã
radio.

Ghidul Audio conþine o descriere
completã a funcþiilor radioului
dumneavoastrã.

+
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• Manetã ºtergãtor
Urmãtoarele funcþii vor fi

operaþionale numai dacã contactul este
pus.

Parbriz
• ªtergere unicã
Apãsaþi maneta în jos
• ªtergere intermitentã
(în funcþie de model)
Împingeþi maneta în sus o poziþie.
Comutator ºtergere intermitentã:
1. interval scurt
2. interval lung
• ªtergãtoare automate/senzor de

ploaie
(depinde de model)
Împingeþi maneta în sus cu o poziþie

(poziþia AUTO).

În momentul în care este activat
modul AUTO, sau când motorul este
pornit ºi ºtergãtoarele sunt pe poziþia
AUTO, acestea vor efectua un ciclu de
ºtergere indiferent dacã parbrizul este
uscat sau ud. 

Senzorii de ploaie vor mãsura în
mod permanent cantitatea de apã de pe
parbriz ºi viteza ºtergãtoarelor faþã va fi
adaptatã în funcþie de aceasta în mod
automat (intermitent, normal sau viteza
rapidã de ºtergere).

În cazul în care maneta
multifuncþionalã este setatã pe poziþia
AUTO dar parbrizul este uscat,
ºtergãtoarele nu vor acþiona pânã la
detectarea apei pe parbriz.

Dacã parbrizul este înghe-
þat, asiguraþi-vã cã acesta a fost
complet dezgheþat înainte de a
acþiona ºtergãtoarele.

Opriþi ºtergãtoarele înainte
de a intra într-o spãlãtorie auto.

Înlocuiþi lamelele
ºtergãtoarelor cât mai curând
posibil în cazul în care nu mai
funcþioneazã corespunzãtor ºi

lasã pe parbriz urme sau apã. În cazul în
care acestea nu sunt înlocuite, senzorii
de ploaie vor continua sã detecteze apã
pe parbriz iar ºtergãtoarele vor acþiona
fãrã ca acest lucru sã fie necesar, chiar în
cazul în care parbrizul este preponderent
uscat.
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Notã: Semzorii de ploaie sunt
proiectaþi pentru a fi folosiþi în condiþii
de vreme umedã ºi sunt extrem de
sensibili la orice obiect care atinge
parbrizul, lângã senzorul de ploaie. 

Praful , murdarãria, musculiþele
care se lovesc de parbriz în aceste zone
pot porni ºtergãtoarele chiar ºi atunci
când parbrizul este uscat.
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• ªtergere la vitezã normalã
Împingeþi maneta în sus douã

poziþii
ªtergere la vitezã normalã

Împingeþi maneta în sus trei poziþii
• Stropitori parbriz
Împingeþi înãuntru butonul de la

capãtul manetei. 
Acestea funcþioneazã sincron cu

ºtergãtoarele de parbriz.
Vor fi acþionate ºi stropitorile

farurilor dacã acestea din urmã sunt
aprinse.

Luneta
(Modelele 5 uºi ºi Wagon)
• ªtergerea intermitentã 
Trageþi de manetã cãtre volan. 
La terminarea ciclului de

spãlare/ºtergere ºtergãtoarele se opresc ºi
vor mai efectua un ciclu suplimentar
pentru a curãþa parbrizul.

• ªtergerea lunetei la mersul cu
spatele

Dacã nu este selectatã nici o funcþie
a ºtergãtorului lunetei, iar ºtergãtorul
parbrizului este în regim de ºtergere
intermitentã, normalã sau la vitezã
mãritã, la cuplarea treptei de marºarier,
ºtergãtorul lunetei va respecta intervalul

de ºtergere al ºtergãtorului de parbriz
(vitezã intermitentã sau normalã).

• Stropitori
Trageþi mai mult de manetã pentru a

acþiona stropitoarea. Aceasta funcþio-
neazã sincron cu ºtergãtoarea pentru
lunetã. Dupã eliberarea manetei, stergã-
torul va mai continua sã opereze pentru
o perioadã scurtã de timp. 

Nu puneþi în funcþiune
stropitorile de parbriz timp de
mai mult de 10 secunde o

datã, niciodatã atunci când rezervorul
este gol.

Nu acþionaþi stropitorile
mai mult de 10 secunde o
datã, niciodatã atunci când

rezervorul este gol. 
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COMENZI DE PE PLAFONUL
VEHICULULUI

Lumini interioare
Comutatorul plafonierei are trei

poziþii aprins pentru portierã deschisã,
stins ºi aprins.

În funcþie de varianta de model,
luminile interioare stau aprinse pentru o
anumitã perioadã de timp dupã
închiderea uºii atunci când întrerupãtorul
este pe poziþia “Contact la uºã”. Se sting
imediat ce cheia de contact este pusã pe
poziþia II. 

Dacã lãsaþi portierele deschise o
perioadã mai lungã de timp, luminile
interioare sunt stinse automat dupã 30 de
minute.

Pentru a reaprinde luminile, cuplaþi
contactul (poziþia II) pentru o perioadã
scurtã de timp.

Stins
Aprins pentru uºã
deschisã Aprins

M

b

p

l

p

p
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Lumini de citit
Luminile de citit sunt acþionate de

întrerupãtoare separate de
aprindere/stingere.

Oglinda retrovizoare interioarã
Pentru a reduce intensitatea luminii

reflectate în timp ce conduceþi noaptea,
aplecaþi puþin oglinda trãgând mânerul în
spate.

Oglinda cu auto-estompare a
luminii

Se activeazã automat funcþia de
estom-pare atunci când lumina se
reflectã cu intensitate din spate. Funcþia
este anulatã atunci când marºarierul este
selectat.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

62

Pentru oprire apãsaþi butonul OFF.
Pentru pornire apãsaþi butonul AUTO.
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Parasolarele
Parasolarele pot fi eliberate din

clemele de prindere ºi rotite înspre
geamurile laterale.

Capacul oglinzii din parasolar poate
fi deschis prin culisare.

Suportul pentru ochelari de soare
Apãsaþi pentru a deschide.
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Trapa de aerisire 
Trapa de aerisire este acþionatã

electric ºi funcþioneazã numai dacã
contactul este pornit.

Trapa de aerisire este pusã în
funcþiune cu ajutorul unui buton
amplasat între parasolare.

Notã: Dacã butonul este acþionat
constant, sistemul se va opri pentru o
scurtã perioadã de timp pentru a preveni
supraîncãlzirea.

Existã douã modalitãþi de a deschide
trapa de aerisire - partea posterioarã a
trapei de aerisire se deschide prin
ridicare sau trapa de aerisire se deschide
alunecând spre înapoi, sub plafon. Pentru
a trece de la un mod de operare la
celãlalt, trebuie sã închideþi mai întâi
trapa de aerisire. Trapa de aerisire se
deschide/închide atunci când butonul
este apãsat.

64

Înainte de a acþiona trapa ºi
geamurile electrice, trebuie sã
verificaþi ca acestea sã nu fie

obstrucþionate în vreun fel, iar
copiii/animalele de companie sã nu se
afle în apropierea lor. În caz contrar pot
apãrea vãtãmãri corporale grave. Este de
datoria adulþilor sã nu lase niciodatã
copii nesupravegheaþi în vehicul ºi sã nu
lase cheile în contact într-un vehicul
nesupravegheat.
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Pentru deschiderea ºi închiderea
trapei de aerisire

• Cu trapa de aerisire închisã
Apãsaþi pentru a deschide trapa

de aerisire prin culisare spre înapoi.
Apãsaþi pentru a ridica partea

posterioarã a trapei de aerisire.
• Cu partea posterioarã a trapei

de aerisire parþial ridicatã
Apãsaþi pentru a ridica mai

mult partea posterioarã a trapei de
aerisire.

Apãsaþi pentru a închide trapa
de aerisire.

• Cu trapa de aerisire parþial
deschisã

Apãsaþi pentru a deschide mai
mult trapa de aerisire.

Apãsaþi pentru a închide trapa
de aerisire.

Pentru a deschide/închide auto-
mat trapa de aerisire

Trapa de aerisire poate fi deschisã sau
închisã automat. Apãsaþi scurt oricare
dintre cele douã pãrþi laterale ale butonului
în poziþia a doua. Apãsaþi din nou pentru a
opri închiderea/deschiderea.

Notã: Trapa de aerisire este conectatã
la funcþia de închidere/deschidere
centralizatã a vehiculului.

Pentru informaþii suplimentare
consultaþi secþiunea Deschidere/Închidere
centralizatã.
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Funcþia de antiblocare pentru
trapa de aerisire

Trapa de aerisire se va opri automat
la închidere ºi va da înapoi puþin în caz
cã existã vreun obstacol în calea
acesteia.

Pentru a anula aceastã funcþie de
protecþie în caz de rezistenþã, de
exemplu pe timp de iarnã, procedaþi
astfel:

Închideþi trapa de aerisire de douã
ori pânã ce aceasta opune rezistenþã ºi
lãsaþi-o sã dea înapoi. Dacã partea
posterioarã a trapei de aerisire este
ridicatã, apãsaþi pentru a o închide,
iar dacã trapa de aerisire este deschisã,
apãsaþi .

Închideþi trapa de aerisire a treia
oarã, pânã ce aceasta opune rezistenþã.
Dezactivaþi scurt butonul ºi apãsaþi-l
din nou imediat. Trapa de aerisire nu va
mai opune rezistenþã ºi se va deschide
complet.

Înainte de a acþiona trapa
electricã ºi geamurile electrice,
trebuie sã verificaþi ca acestea

sã nu fie obstrucþionate în vreun fel, iar
copiii/animalele de companie sã nu se
afle în apropierea lor. În caz contrar pot
apãrea vãtãmãri corporale grave. Este de
datoria adulþilor sã nu lase niciodatã
copii nesupravegheaþi în vehicul ºi sã nu
lase cheile în contact într-un vehicul
nesupravegheat.

Închiderea neglijentã a
trapei de aerisire poate
dezactiva funcþia de protecþie

ºi poate cauza vãtãmãri corporale.
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Funcþia de reprogramare

În cazul în care trapa de aerisire nu
se mai închide corespunzãtor, urmaþi
procedura de reprogramarea.

• Ridicaþi partea posterioarã a
trapei de aerisire la înãlþimea maximã.
Eliberaþi butonul.

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat acelaºi
buton timp de 30 de secunde pânã
observaþi cã trapa se deplaseazã.

• Eliberaþi butonul, apãsaþi-l ºi
menþineþi-l apãsat din nou imediat.
Trapa se închide, se va deschide ºi se
va închide complet. Nu dezactivaþi
butonul înainte ca trapa de aerisire sã fi
atins poziþia închis pentru a doua oarã.

Dacã butonul nu este apãsat
continuu, funcþia de reprogramare va fi
întreruptã. Repetaþi procedura.

Funcþia de antiblocare nu
este activatã pe parcursul
acestei proceduri. Asiguraþi-vã

cã nu existã obstacole în calea închiderii
trapei de aerisire.
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Modul de siguranþã

Dacã sistemul detecteazã vreo
defecþiune, acesta trece pe modul de
siguranþã. Trapa de aerisire se va
deplasa timp de încã 0,5 secunde ºi
apoi se va opri din nou. Închideþi trapa
de aerisire apãsând din nou butonul în
momentul în care trapa de aerisire se
opreºte. Atunci când partea posterioarã
a trapei de aerisire este ridicatã, ridicaþi
complet partea posterioarã ºi închideþi
apoi trapa de aerisire. Dealer-ul Ford
trebuie sã verifice imediat sistemul.

Funcþia de antiblocare nu
este activã în timpul acestei
proceduri. Asiguraþi-vã cã nu

existã obstacole care sã împiedice
închiderea trapei de aerisire.
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COMENZI DE PE PORTIERE

Oglinzi exterioare convexe montate
pe portiere

În ambele oglinzi câmpul vizual
reflectat este mãrit pentru a minimiza
aºa-zisul unghi mort de la sfertul
posterior al vehiculului. 

Oglinzi exterioare reglabile manual 
Ambele oglinzi exterioare pot fi

reglate din interiorul vehiculului. 

Oglinzi exterioare rabatabile 
(în funcþie de þarã)
Dacã este cazul, de exemplu în

spaþiile înguste, oglinda exterioarã
poate fi rabatatã manual. Pentru a
readuce oglinda exterioarã în poziþia
iniþialã, împingeþi oglinda în suportul
sãu pânã la indexare.

Obiectele vãzute în aceste
oglinzi vor pãrea mai mici ºi
mai îndepãrtate decât sunt în

realitate. Aveþi grijã sã nu supraestimaþi
distanþa faþã de obiectele vãzute în
oglinzi.
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Oglinda de pe
partea stângã

Oprit

Oglinda de pe
partea dreaptã

Direcþiile de reglare a oglinzii

Funcþia de rabatare

Oglinzi încãlzite ºi  acþionate electric
montate pe portiere

Folosind unitatea de control, reglaþi
oglinzile dupã cum doriþi. Dupã ce le-aþi
reglat, readuceþi butonul în poziþia
centralã. 

Oglinzile montate pe portiere sunt
încãlzite atunci când încãlzirea lunetei
este pornitã.

Luminile de întâmpinare (de
dedesuptul oglizilor exterioare, în funcþie
de model) se vor aprinde automat la
deschiderea uºilor. Când închideþi uºile,
luminile de întâmpinare se vor stinge
automat dupã o scurtã perioada de timp
sau odatã cu pornirea motorului.

Funcþia de rabatare (depinde de
model)

În cazul în care este necesar, în
spaþii înguste, oglinzile laterale pot fi
rabatate prin intermediul unei comenzi
montate pe unitatea de control. Pentru
aceasta, apãsaþi în poziþia din mijloc în
jos. Pentru a readuce oglinda în poziþia
iniþialã, apãsaþi din nou în jos în acelaºi
loc.
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Geamuri electrice
Aceste geamuri pot fi acþionate

doar atunci când contactul este pornit.
Toate geamurile sunt echipate cu o
funcþie de antiblocare.

Pentru a deschide/închide geamurile
Toate geamurile pot fi acþionate cu

ajutorul butoanelor amplasate pe
tapiþeria uºii ºoferului. Geamurile se
deschid/închid la apãsarea butonului
corespunzãtor. Geamurile din spate ºi cel
din faþã dreapta pot fi de asemenea
acþionate cu ajutorul butoanelor
amplasate pe tapiseria uºilor respective.

Notã: Atunci când butoanele sunt
acþionate constant, sistemul se va opri
pentru o scurtã perioadã de timp pentru
a preveni supraîncãlzirea.

Apãsaþi pentru a deschide
geamul. 

Apãsaþi pentru a-l închide.

Înainte de a acþiona trapa
elctricã ºi geamurile electrice,
trebuie sã verificaþi ca acestea

sã nu fie obstrucþionate în vreun fel, iar
copiii/animalele de companie sã nu se
afle în apropierea lor. În caz contrar pot
apãrea vãtãmãri corporale grave. Este de
datoria adulþilor sã nu lase niciodatã
copii nesupravegheaþi în vehicul ºi sã nu
lase cheile în contact într-un vehicul
nesupravegheat.
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Pentru a închide/deschide automat
geamurile

Geamurile pot fi deschise sau
închise automat. Apãsaþi scurt butonul

pentru a deschide sau butonul 
pentru a închide în punctul de acþiune
secund. Apãsaþi din nou pentru a opri
geamul.

Notã: Toate geamurile ºi trapa de
aerisire sunt conectate la funcþia de
deschidere/închidere centralizatã a
vehiculului.

Pentru informaþii suplimentare consul-
taþi secþiunea Deschidere/Închidere
centralizatã.

Buton de siguranþã pentru
geamurile din spate

Un buton adiþional amplasat pe
portiera ºoferului dezactiveazã butoa-
nele geamurilor acþionate electric din
spate. Acest lucru este recomandabil
atunci când aveþi copii pe locurile din
spate. 

Butonul (simbol roºu):
butoanele geamurilor din spate activate.

Butonul (simbol verde):
butoanele geamurilor din spate
dezactivate.

Geamurile din spate pot fi acþionate
întotdeauna de la butonul de pe portiera
ºoferului.
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Funcþia de antiblocare a geamurilor
Geamurile se vor opri automat în

timp ce se închid ºi vor da înapoi o
anumitã distanþã dacã existã vreun
obstacol în calea lor.

Pentru a anula aceastã funcþie de
protecþie în caz de rezistenþã, de
exemplu pe timp de iarnã, procedaþi
astfel:

Închideþi geamul de douã ori pânã
ce acesta opune rezistenþã ºi lãsaþi-l sã
dea înapoi. 

Închideþi geamul a treia oarã pânã ce
aceasta opune rezistenþã. Dezactivaþi
scurt butonul ºi apãsaþi-l din nou
imediat. Geamul nu va mai opune
rezistenþã ºi se va închide complet. 

Înainte de a acþiona trapa
electricã ºi geamurile electrice,
trebuie sã verificaþi ca acestea

sã nu fie obstrucþionate în vreun fel, iar
copiii/animalele de companie sã nu se
afle în apropierea lor. În caz contrar pot
apãrea vãtãmãri corporale grave. Este de
datoria adulþilor sã nu lase niciodatã
copii nesupravegheaþi în vehicul ºi sã nu
lase cheile în contact într-un vehicul
nesupravegheat.

Închiderea neglijentã a
geamurilor poate dezactiva
funcþia de protecþie ºi cauza

vãtãmãri corporale.
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Resetarea memoriei

Dupã ce bateria a fost deconectatã
de la vehicul, este necesar sã resetaþi
memoria pentru fiecare geam în parte.

Apãsaþi butonul pânã ce
geamul este închis complet. Þineþi
butonul apãsat timp de încã o
secundã.

Dezactivaþi butonul ºi
apãsaþi din nou, de douã sau trei ori,
timp de încã o secundã.

Geamurile se vor închide automat
dacã procedura de resetare a fost
efectuatã corect. Apãsaþi scurt butonul

pânã în punctul de acþiune
secund. Resetaþi ºi repetaþi procedura
dacã geamul nu se închide automat.

Funcþia de antiblocare este
dezactivatã pânã la resetarea
memoriei. Închiderea neglijen-

tã a geamului poate provoca rãnirea.
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COMENZI DE PE CONSOLÃ

Transmisie manualã

Transmisie manualã - 5 trepte
Pentru a selecta marºarierul aduceþi

schimbãtorul în poziþia normalã ºi apoi
mutaþi maxim spre dreapta. În
momentul când acesta este poziþionat
spre dreapta, tregeþi-l spre poziþia de
marºarier.

Transmisie manualã - 6 trepte
Pentru a selecta marºarierul aduceþi

schimbãtorul în poziþia normalã ºi apoi
mutaþi maxim spre stânga. În
momentul în care acesta este poziþionat
spre stânga, împingeþi-l spre poziþia de
marºarier.

Marºarierul trebuie selec-
tat doar când vehiculul
staþioneazã.

Nu aplicaþi pe maneta
schimbãtorului de vitezã o forþã
lateralã nejustificat de mare

când treceþi din viteza a 5-a în a 4-a,
deoarece acest lucru poate duce la
selectarea din greºealã a vitezei a 2-a.
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Transmisie automatã
Transmisa automatã cu care Ford

Mondeo este echipat este o transmisie
cu patru viteze sau cinci viteze,
controlatã electronic.

Transmisia cu patru viteze
Viteza a 4-a reprezintã o funcþie de

reglare a raportului de transmisie, care
poate fi activatã sau dezactivatã
manual, dacã este cazul. 

Dacã lampa de control a
dispozitivului de reducere a turaþiei
lumineazã intermitent, înseamnã cã
existã o problemã la transmisia
automatã. În acest caz, contactaþi de
urgenþã dealer-ul Ford cel mai apropiat.

Transmisia cu cinci viteze
(Durashift 5-tronic)
Acest tip de transmisie vã permite

sã optaþi între regimul de cuplare
automatã (similar cu transmisia
automatã obiºnuitã) ºi regimul de
cuplare manualã (similar cu o
transmisie manualã).

Transmisie cu 4 trepte

Transmisie cu 5 trepte
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Poziþiile schimbãtorului de viteze
P = Parcare

În aceastã poziþie, transmisia este
blocatã.

Dacã poziþia P nu este selectatã, se
va auzi un semnal de alarmã la
deschiderea uºii, chiar dacã contactul
nu este cuplat. Sistemul de protecþie al
bateriei va dezctiva alarma dupã 30
min.

Maneta selectorului poate fi
deplasatã din poziþia de parcare doar cu
pedala de frânã apãsatã ºi cheia de
contact în poziþia II. Apãsaþi pedala de
frânã iar apoi apãsaþi butonul de pe
maneta selectorului.

În caz de urgenþã, maneta
schimbãtorului poate fi deplasatã
mecanic din poziþia de parcare P.
Consultaþi secþiunea Maneta de
eliberare din poziþia de parcare în caz
de urgenþã (Transmisia automatã). 

Aceastã poziþie trebuie
selectatã doar atunci când
vehiculul staþioneazã. 

Parcare.......................P
Marºarier....................R
Neutru........................N
Mers înainte...............D 

Treptele 1-4 cu dispozitiv 
reducere turaþie
Mers înainte: Treptele 1-3
fãrã dispozitiv reducere turaþie

Treapta 2......................2
Treapta 1......................1

Transmisie cu 4 trepte

Întotdeauna activaþi frâna
de parcare complet ºi
asiguraþi-vã cã schimbãtorul

de viteze este cuplat în poziþia P.
Decuplaþi contactul atunci când
pãrãsiþi vehiculul.
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R = Marºarier

N = Neutru
Aceastã poziþie trebuie selectatã

atunci când porniþi motorul sau acesta
este la ralanti. Roþile de tracþiune nu
sunt acþionate.

D = Mers înainte
Transmisie - 4 trepte
• Cu dispozitiv reducere turaþie
Poziþia normalã de mers înainte.

Toate cele 4 trepte de vitezã sunt
selectate electronic.

• Fãrã dispozitiv reducere turaþie
Dacã transmisia este comutatã

frecvent între treptele 4 ºi 3,
dispozitivul de reducere a turaþiei
trebuie dezactivat. Apãsaþi butonul de
sub partea lateralã a mânerului
schimbãtorului. Lampa de control de
pe tabloul de bord indicã dezactivarea
dispozitivului de reducere a turaþiei.
Transmisia va fi comutatã acum doar
între treptele 1-3.

Conducerea fãrã dispozi-
tivul reducere turaþie duce la
un consum mai ridicat de
carburant. 

Apãsaþi butonul dispozitivului de
reducere turaþie din nou pentru
reactivare. Atunci când motorul este
pornit, funcþia dispozitiv reducere
turaþie este selectatã automat.

Aceastã poziþie nu trebuie
selectatã decât când vehiculul
este staþionat ºi motorul la ralanti.

Transmisie cu 5 trepte
P = parcare..........................

R = marºarier......................

N = neutru..........................

D = mers înainte.................
treptele 1...5
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2 = Treapta 2
Transmisia automatã rãmâne

permanent în treapta 2. Aceastã poziþie
trebuie selectatã la coborârea în pantã,
pentru a evita utilizarea inutilã a frânei,
precum ºi la urcuºul în pantã ºi
serpentine. Poate fi folositã ºi la
pornirea pe un drum cu gheaþã.

1 = Treapta 1
La coborârea în pantã foarte

abruptã. Transmisia automatã rãmâne
în treapta întâi.

Blocarea manetei schimbãtorului
de viteze

Pentru a selecta poziþiile “R”, “2”
(cu excepþia deplasãrii din poziþia “1”
în poziþia “2”) ºi “P”, trebuie mai întâi
sã apãsaþi butonul cu arc de pe partea
lateralã a schimbãtorului. Când scoateþi
din poziþia “P”, rotiþi cheia de contact
în poziþia “II” ºi apãsaþi pedala de
frânã.
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D = mers înainte
Transmisie - 5 trepte 
Poziþia normalã de condus. Toate

cele 5 trepte sunt selectate electronic.

+/- = Treptele 1-5
Când se schimbã manual, pot fi

selectate treptele 1, 2, 3, 4 ºi 5. Pentru
confortul ºi securitatea dvs. transmisia
automatã va selecta automat treapta
adecvatã pentru viteza de deplasare.

Pornirea motorului
Motorul poate fi pornit doar cu

schimbãtorul în poziþia “N” sau “P”.

Selectarea unei trepte de vitezã

Blocarea manetei schimbãtorului
de viteze

Pentru a selecta poziþiile R ºi P
trebuie sã apãsaþi mai întâi butonul cu
arc de pe maneta schimbãtorului de
viteze. Când scoateþi din poziþia P,
rotiþi cheia în poziþia II ºi apãsaþi
pedala de frânã.

La pornirea motorului
pedala de frânã ºi butonul cu
arc de pe maneta

schimbãtorului trebuie apãsate înainte de
a scoate schimbãtorul din poziþia de
parcare “P”.
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Selectarea manualã a treptelor
Modul de selectare manualã a

treptelor de vitezã pentru o cutie
automatã este similar celui pentru o
cutie manualã.

Aceastã opþiune poate fi selectatã
fie în momentul staþionãrii vehiculului,
fie când acesta se aflã în mers. Mutaþi
maneta schimbãtorului de viteze pe
poziþia D ºi apoi spre dreapta.

Afiºajul multifuncþional va indica
treapta curentã selectatã de cãtre
transmisie.

Pentru a selecta o treaptã
inferioarã, împingeþi uºor maneta
schimbãtorului de viteze automat
înainte (-). Pentru selectarea unei trepte
superioare, trageþi uºor înapoi (+).
Puteþi executa aceste manevre ori de
câte ori doriþi. Transmisia automatã va
executa selectarea treptelor în
momentul în care motorul va permite
acest lucru.

Pentru mai multe informaþii vezi
secþiunea Conducere cu transmisie
automatã din capitolul Deplasarea
vehiculului.
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Suporturile pentru ceºti
Suporturile pentru ceºti sunt

amplasate în partea centralã în consola
podelei.

Apãsaþi pentru a deschide.
Împingeþi pentru a închide.

Scrumierã faþã
Apãsaþi capacul pentru a deschide.

Nu puneþi bãuturi fierbinþi
în suporturile pentru ceºti în
timpul condusului - existã riscul

sã vã ardeþi.

Pentru a goli scrumiera, scoateþi
recipientul.
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Bricheta

Pentru a folosi bricheta împingeþi-o
înãuntru ºi aºteptaþi pânã ce aceasta
sare automat. Bricheta va funcþiona ºi
atunci când contactul nu este pus.

Priza pentru bricheta ºi priza
pentru curentul suplimentar din partea
lateralã dreapta a portbagajului (doar în
cazul modelelor Wagon) pot fi folosite
pentru aparatele casnice de 12 volþi, cu
un curent absorbit de 10 A maximum.
Totuºi, dacã motorul nu funcþioneazã,
descãrcarea bateriei se va accelera.

La conectarea aparatelor casnice,
folosiþi doar conectorii indicaþi din
gama de accesorii Ford.

Înlãturaþi întotdeauna
bricheta ca o mãsurã de
precauþie atunci când copiii

sunt lãsaþi singuri în vehicul.
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Frâna de mânã
Trageþi întotdeauna complet frâna

de mânã înainte de a pãrãsi
autovehiculul.

Pentru a trage frâna de mânã,
procedaþi în felul urmãtor:
� Apãsaþi ferm pedala de frânã;
� În timp ce apãsaþi pedala de

frânã trageþi de manetã în sus pânã la
extensia maximã;
� Nu apãsaþi butonul de deblocare

în timp ce trageþi maneta de frânã.
� În cazul în care vehiculul este

parcat pe o pantã aflatã în direcþia de
mers, selectaþi prima treaptã de vitezã
ºi rotiþi volanul spre marginea
drumului.
� În cazul în care vehiculul este

parcat pe o pantã aflatã în sens invers
direcþiei de mers, selectaþi treapta
pentru marºarier ºi rotiþi volanul în
sens invers marginii drumului.

Notã: La autovehiculele cu
transmisie automatã, maneta schimbã-
torului trebuie lãsatã întotdeauna în
poziþia P (Parcare).

Pentru a elibera frâna apãsaþi ferm
pedala de frânã, trageþi uºor de manetã
în sus, apãsaþi butonul de blocare ºi
împingeþi maneta în jos.

Magazie pentru casete ºi CD-uri
Magazia de depozitare este

amplasatã în centrul consolei. Ridicaþi
cotiera pentru a avea acces la
compartimentul de depozitare.
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Sistem audio pentru locurile din
spate (în funcþie de model)

Sistemul audio pentru locurile din
spate este descris în Ghidul Audio

Scrumierã spate (vehicule fãrã
Sistem Multimedia)

Trageþi scrumiera. Împingeþi în jos
arcul lamelar pentru a o demonta.

Capacul buºonului de alimentare
Trageþi maneta pentru deblocarea

de la distanþã de lângã scaunul
ºoferului. Desfaceþi capacul ºi rotiþi
buºonul în sens contrar acelor de
ceasornic.

Pentru a pune capacul la loc, rotiþi-l
în sensul acelor de ceasornic pânã ce se
aude un clic.
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PORTBAGAJUL

Capacul portbagajului

Model cu 5 uºi

• Demontare
Mai întâi desfaceþi cele douã tije de

ridicare pe hayon. Lãsaþi capacul în jos
apucându-l de pãrþile laterale ºi trageþi-l
afarã în direcþie orizontalã, fãrã a-l
balansa.

• Montare la loc
Introduceþi capacul în direcþie

orizontalã, aliniaþi-l ºi împingeþi-l pânã
ce se opreºte. Ataºaþi tijele de ridicare
pe hayon. 

Model Wagon
Trageþi capacul rabatabil ºi fixaþi-l

în punctele de prindere laterale. 
Capacul poate fi scos complet

apãsând ambele capete ale suportului
înspre interior.

Nu puneþi obiecte pe
capacul portbagajului.
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Plasa pentru portbagaj
Pe podea sunt puncte fixe de

prindere pentru ataºarea unei plase care
sã împiedice bagajele sã alunece. 

Puteþi obþine o plasã pentru
portbagaj de la dealer-ul dvs. Ford.

Grilaj pentru siguranþã
Acesta este instalat pentru a

preveni proiectarea bagajelor sau a
animalelor de companie în comparti-
mentul pentru pasageri, în caz de
impact (ex. o frânare bruscã ºi
puternicã).

Pentru a scoate grilajul de
siguranþã, deºurubaþi ºi scoateþi cele
patru ºuruburi (1) ºi (2). Puteþi scoate
grilajul prin portbagaj. Dupã rabatarea
cãtre înainte a spãtarului din spate,
scoateþi plãcuþele de fixare (3) ale
ºuruburilor de blocare a scaunului din
spate ºi pãstraþi-le într-un loc sigur.
Montaþi efectuând operaþiunile în
ordine inversã.

Dacã puneþi obiecte pe
scaunele din spate, fixaþi-le
bine sã nu se miºte. Nu puneþi

obiecte pe suportul din spate al maºinii.
Bagajele ºi alte încãrcãturi trebuie puse
cât mai jos ºi mai în faþã în portbagaj. 
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Trusa de prim ajutor ºi triunghiul
de avertizare

Modele cu 4 uºi ºi 5 uºi  (cu roatã
de rezervã temporarã)

Curelele de prindere de pe partea
stângã a portbagajului pot fi folosite
pentru a fixa trusa de prim ajutor ºi
triunghiul de avertizare.

Puteþi obþine de la dealer-ul dvs.
Ford o trusã adecvatã de prim ajutor ºi
un triunghi de avertizare. 

Modele cu 4 uºi ºi 5 uºi  (cu roatã
de rezervã)

Trusa de prim ajutor este asiguratã
cu o bandã pe partea stângã a
portbagajului. Triunghiul reflectorizat
este situat în dreapta compartimentului
pentru bagaje, într-un locaº sub
mochetã.

Model Wagon
Compartimentul de depozitare a

trusei de prim ajutor ºi a triunghiului de
avertizare se aflã în partea stângã spate
a portbagajului. 

Puteþi obþine de la dealer-ul dvs.
Ford o trusã adecvatã de prim ajutor ºi
un triunghi de avertizare.

Vehicule dotate cu sistem DVD de
navigare/CD changer exterior

Trusa de prim ajutor ºi triunghiul
de avertizare sunt securizate cu centuri
de prindere pe partea stângã a
compartimentului de bagaje. Puteþi obþine de la dealer-ul dvs.

Ford o trusã de prim ajutor ºi un
triunghi de avertizare.
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CHEI
Cheia Ford se poate folosi pentru

toate încuietorile vehiculului dvs. În
cazul pierderii acesteia, se poate obþine
o altã cheie de la un dealer Ford,
menþionând numãrul cheii (de pe
eticheta livratã o datã cu cheile
originale).

Întotdeauna trebuie sã aveþi la dvs.
o cheie de rezervã pe care s-o þineþi
într-un loc sigur, în caz cã aveþi nevoie
de ea într-o situaþie de urgenþã.

Pentru informaþii suplimentare
consultaþi secþiunea Sistemul de
imobilizare a motorului.

Cheie cu telecomandã cu frecvenþã
radio

Transmiþãtorul este integrat în cheie. 
Pentru mai multe informaþii,

consultaþi secþiunea Telecomandã cu
frecvenþã radio.

ÎNCUIETORI
Blocarea uºilor
Toate uºile pot fi blocate ºi deblocate

din exterior doar cu cheia. Din interior,
uºile pot fi blocate apãsând butonul
respectiv ºi deblocate folosind mânerul
uºii.

Pentru a bloca separat uºa din faþã
dreapta ºi uºile din spate, apãsaþi butonul
de blocare ºi închideþi uºa când pãrãsiþi
vehiculul. 

Pentru a activa alarma antifurt sau
sistemul dublu de blocare consultaþi
capitolul respectiv din paginile ce
urmeazã. 

Trageþi (pentru a deschide  uºa)

Apãsaþi  (pentru a bloca uºa)
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Încuietori la uºile din spate pentru
siguranþa copiilor 

Rotiþi cheia spre exterior la uºile
din spate pentru a activa blocarea. Uºa
poate fi deschisã doar din exteriorul
vehiculului. Pentru deblocare, rotiþi
cheia spre interior.

Portbagaj
Pentru deblocare/blocare:
1.  Utilizând sistemul de închidere

centralizatã.
2. Utilizând telecomanda cu

frecvenþã radio.
Pentru a deschide hayonul:
1.  Utilizând butonul de pe planºa

de bord (sub sistemul radio).
2.  Utilizând telecomanda cu

frecvenþã radio (chiar dacã sistemul de
închidere centralizatã este activat!).

3.  Utilizând butonul de deschidere
de pe mânerul hayonului.

4.  Utilizând cheia (numai la
modelele cu 4 uºi).

Consultaþi, de asemenea, secþiunea
Deschiderea portbagajului cu tele-
comandã.

Lampa de control corespunzãtoare
portbagajului se va aprinde automat.

Lumina din portbagaj se va aprinde
automat.
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Un mâner interior se aflã pe hayon
pentru a facilita închiderea.

Capota
Rotiþi emblema Ford de pe masca

radiatorului ºi rãsuciþi mai întâi cheia
în sens contrar acelor de ceasornic (1).
Ridicaþi capota uºor ºi rotiþi complet
cheia în sensul acelor de ceasornic (2)
pentru a deschide capota.

Pentru informaþii suplimentare
consultaþi capitolul Îngrijire ºi
Întreþinere.

Scoateþi cheia imediat
dupã deschiderea capotei ºi
rotiþi la loc emblema Ford.

Închideþi bine hayon-ul
pentru a preveni deschiderea
acestuia în timpul conducerii.

Conducerea cu hayon-ul deschis este
extrem de periculoasã deoarece gazele
de emisie pot fi aspirate în interiorul
vehiculului.

p1-133.qxp  3/7/2006  2:08 PM  Page 91



92

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

SISTEM DE ÎNCHIDERE
CENTRALIZATÃ A UªILOR

Sistemul de închidere centralizatã
poate fi activat de la uºa ºoferului. El
funcþioneazã doar dacã aceastã uºa este
închisã. Alte uºi pot fi încã deschise.
Din exterior el poate fi activat cu cheia,
iar din interior apãsând pe mânerul
uºii. 

Atunci când vehiculul este închis
cu cheia semnalizatorele vor lumina de
douã ori. Când deblocaþi
semnalizatoarele vor lumina o singurã
datã.

Portbagajul rãmâne blocat.
Pentru a preveni orice încercare de

pãtrundere în maºinã (inclusiv
portbagajul) în timpul unei cãlãtorii (de
ex. când opriþi la semafor), puteþi
conduce cu uºile blocate.

Sistem dublu de închidere
centralizatã

Sistemul dublu de închidere este o
opþiune suplimentarã de protecþie anti-
furt, care împiedicã deschiderea uºilor
din interiorul vehiculului.

Sistemul dublu de închidere poate
fi activat atunci când uºa din partea
ºoferului este închisã, dar celelalte uºi
sunt deschise.

Nu activaþi sistemul dublu
de închidere când sunt per-
soane în vehicul.

Deschiderea uºii din interior nu mai este posibilã

p1-133.qxp  3/7/2006  2:08 PM  Page 92



93

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Pentru activare
Pentru a activa sistemul dublu de

blocare, rotiþi cheia în una din uºile din
faþã în poziþia “1” ºi apoi în poziþia “2”
în douã secunde.

Semnalizatoarele vor clipi de douã
ori, cu condiþia ca toate uºile ºi
portbagajul sã fie închise. Vehiculul
este acum dublu blocat.

Atunci când este blocat se va activa
alarma antifurt.

Sistemul de alarmã antifurt poate fi
ºi el acþionat independent de sistemul
dublu de blocare, prin rotirea cheii în
uºã la poziþia “2”.

Pentru mai multe detalii, consultaþi
secþiunea Sistemul de alarmã antifurt.

Pentru dezactivare
Pentru a dezactiva sistemul dublu

de blocare, descuiaþi uºa din partea
ºoferului cu cheia. 

Dacã apare vreo defe-
cþiune în sistemul electric al
vehiculului, uºa din partea

ºoferului poate fi descuiatã separat cu
cheia. Portbagajul vehiculului cu 4 uºi
poate fi de asemenea deschis cu cheia.
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Telecomanda cu frecvenþã radio

Sistemul este operaþional dupã o
secundã de la oprirea contactului. Raza
dintre transmiþãtor ºi vehicul este
influenþatã de mediul înconjurãtor ºi
variazã foarte mult.

Portbagajul poate fi deschis cu
cheia, cu sistemul de deschidere de la
distanþã a portbagajului sau butonul de
deschidere din exterior a hayonului.

Pentru aprobarea tipului telecomenzii
dvs., consultaþi tabelul de la sfârºitul
capitolului Capacitãþi ºi specificaþii.

Vehiculul sau portbagajul
se vor deschide dacã se apasã
din greºealã pe butoanele 

sau , chiar fãrã îndreptarea
cheii înspre vehicul (de ex. în buzunar).

Frecvenþa radio a
telecomenzii poate fi folositã
ºi pentru alte transmisiuni

radio la distanþã scurtã (de ex. radiouri
de amatori, echipamente medicale, cãºti
fãrã fir, telecomenzi, sisteme de alarmã
etc.). Dacã frecvenþele telecomenzii sunt
blocate, nu veþi putea folosi telecomanda
pentru nici o funcþie, vehiculul nu poate
fi încuiat-descuiat, nici alarma nu poate
funcþiona. Totuºi, veþi putea încuia/
descuia uºa cu cheia
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Pentru deblocarea uºilor
Apãsând o datã butonul , se

dezactiveazã sistemul dublu de blocare
ºi sistemul de alarmã antifurt ºi se
deblocheazã toate uºile, semna-
lizatoarele vor clipi o data.

Notã: Dacã s-a apãsat butonul ,
dar nu se deschide nici o uºã ºi
contactul nu este pus timp de 45 de
secunde, sistemul central de blocare ºi
sistemul de alarmã antifurt vor fi
reactivate automat.

Reprogramarea funcþiei de
închidere

Puteþi schimba funcþia de deblo-
care, astfel încât prin apãsarea o datã a
butonului , se dezactiveazã siste-
mul dublu de blocare ºi sistemul de
alarmã anti-furt ºi se deblocheazã uºa
ºoferului ºi portbagajul.

Apãsând butonul de douã ori
în interval de trei secunde, se deblo-
cheazã toate uºile.

Dacã doriþi ca uºa portbagajului sã
fie încuiatã în timpul mersului, apãsaþi
pe butonul de blocare de pe partea
ºoferului pentru a activa închiderea
centralizatã.  Pentru mai multe detalii
consultaþi “Sistemul de închidere
centralizatã”

Pentru a reprograma funcþia,
apãsaþi ºi þineþi apãsat butoanele ºi

simultan timp de cel puþin patru
secunde cu contactul oprit. Semna-
lizatoarele vor clipi de douã ori pentru
a indica faptul cã funcþia de blocare a

Apãsaþi ºi þineþi apãsat ambele
butoane simultan timp de cel puþin
patru secunde pentru a readuce funcþia
la starea iniþialã.
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fost reprogramatã cu succes.
Pentru deschiderea hayonului
Apãsaþi butonul de douã ori în

trei secunde.

Pentru închidere
Apãsând butonul o datã, se

activeazã sistemul de blocare centra-
lizatã ºi cel de alarmã antifurt.

Semnalizatoarele nu vor clipi.
Dacã butonul este apãsat de

douã ori în trei secunde, sistemul dublu
de blocare se va activa.

Semnalizatoarele vor clipi de douã
ori, condiþia fiind ca toate uºile ºi
portbagajul sã fie închise. Vehiculul
este acum dublu blocat.

Nu activaþi sistemul dublu
de închidere când sunt
persoane în vehicul.
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Programarea cheilor
Pentru vehiculul dumneavostrã se

pot programa max. 4 chei cu
telecomandã prin frecvenþã radio. 

• Pentru a programa chei noi cu
telecomandã prin frecvenþã radio, rotiþi
cheia de contact în poziþia cuplat
(poziþia II) de patru ori în interval de
ºase secunde.

• Opriþi contactul. Se va auzi un ton
care indicã faptul cã acum este posibilã
programarea noilor chei cu teleco-
mandã prin frecvenþã radio timp de 10
secunde.

• Apãsaþi orice buton de pe o cheie
nouã cu telecomandã cu frecvenþã
radio. Se va auzi un ton drept
confirmare. Repetaþi acest pas pentru
toate cheile cu telecomandã cu
frecvenþã radio, inclusiv cheile
dumneavoastrã originale.

• Tãiaþi contactul sau aºteptaþi 10
secunde fãrã a programa o altã cheie
pentru ca programarea cheii sã se
finalizeze. Doar cheile cu telecomandã
cu frecvenþã radio pe care tocmai le-aþi
programat pot bloca sau debloca
vehiculul dumneavoastrã acum.

Notã: Pentru a coda cheile pentru
imobilizarea sistemului consultaþi
sectiunea Codarea cheilor.
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Deschidere/închidere centralizatã
Sistemul deschide/închide automat

toate geamurile ºi trapa de aerisire din
exteriorul vehiculului.

Pentru a închide sistemul, apãsaþi ºi
þineþi apãsat butonul timp de douã
secunde. Prin apãsarea butonului sau a
butonului puteþi opri funcþia de
închidere. Funcþia de anti-blocare este de
asemenea activã în timpul închiderii
centralizate. Pentru informaþii suplimen-
tare, consultaþi secþiunile Funcþia de
antiblocare a trapei de aerisire ºi Funcþia
de antiblocare a ferestrelor.

Pentru a deschide sistemul, apãsaþi
ºi þineþi apãsat butonul timp de
douã secunde. Pentru a închide
sistemul, apãsaþi ºi þineþi apãsat
butonul   timp de douã secunde. Prin
apãsarea butonului sau a butonului

puteþi opri funcþia de deschidere. În
timpul deschiderii centralizate, trapa de
aerisire se va deschide întotdeauna prin
alunecare prin glisare înapoi sub
acoperiº.

Înainte de a acþiona trapa
electricã ºi geamurile elec-
trice, trebuie sã verificaþi ca
acestea sã nu fie

obstrucþionate în vreun fel, iar
copiii/animalele de companie sã nu se
afle în apropierea lor. În caz contrar pot
apãrea vãtãmari corporale grave. Este
de datoria adulþilor sã nu lase niciodatã
copii nesupravegheaþi în vehicul ºi sã
nu lase cheile în contact într-un vehicul
nesupravegheat.

Aveþi grijã atunci când
folosiþi funcþia de închidere
centralizatã. În caz de

urgenþã, apãsaþi imediat butonul pentru
a opri funcþia.
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Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Înlocuirea bateriei
Dacã raza de acþiune a transmi-

þãtorului din cheie scade treptat, trebuie
înlocuitã bateria (care este una de tip
3V CR 2032).

Procedaþi astfel:
• Desfaceþi cu grijã transmiþãtorul

de pe cheie folosind un obiect plat (de
ex. o ºurubelniþã) prin deschizãtura din
spate.

• Deschideþi transmiþãtorul sepa-
rând clamele laterale cu ajutorul
obiectului plat.

• Scoateþi cu grijã bateria folosind
obiectul plat. Montaþi noua baterie cu
semnul (+) în sus. Reasamblaþi
transmiþãtorul în ordine inversã.

Nu aruncaþi în gunoiul
menajer bateriile cu litiu
folosite. Când aruncaþi bate-

riile uzate, þineþi cont de necesitatea
protejãrii mediului.
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Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

SISTEMUL DE IMOBILIZARE
A MOTORULUI

Sistemul de imobilizare a moto-
rului este o opþiune de protecþie antifurt
care împiedicã pornirea motorului cu o
cheie necodificatã corect. 

Chei
Vehiculul vã este livrat cu chei

codificate. 
Pentru pornirea motorului se pot

folosi doar acele chei având codul
electronic corect.

Pentru a codifica o nouã cheie sunt
necesare douã chei codificate.
Consultaþi dealer-ul dvs. Ford dacã
aveþi doar o singurã cheie valabilã, de
ex. dupã pierdere. Dealer-ul Ford va
înlocui cheia pierdutã contra cost, ºi o
va reprograma împreunã cu cheia
rãmasã.

• Activarea automatã
Sistemul este activat dupã oprirea

contactului. Lampa de control va clipi
la fiecare 2 secunde.

Vehiculul este acum protejat
electronic împotriva furtului.
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Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Dezactivarea automatã
Prin cuplarea contactului se

dezactiveazã sistemul în cazul
recunoaºterii codului corect. Lampa de
control a ceasului se aprinde cca 3
secunde, dupã care se stinge.

• Dacã lampa de control clipeºte
timp de aproximativ 1 min, apoi în mod
repetat, la intervale neregulate,
înseamnã cã sistemul nu a recunoscut
codul cheii. Scoateþi cheia ºi încercaþi
din nou.

• Dacã s-a folosit o cheie cu un cod
incorect, este necesar sã aºteptaþi 20 de
secunde înainte de a porni vehiculul cu
o cheie având codul corect.

• Dacã motorul nu porneºte,
înseamnã cã a apãrut o defecþiune la
sistem. Verificaþi imediat sistemul la un
dealer Ford.

Pentru a asigura un
schimb de date fãrã probleme
între cheie ºi vehicul, nu

acoperiþi cheia cu obiecte metalice.

p1-133.qxp  3/7/2006  2:08 PM  Page 101



102

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Codarea cheilor
Pot fi codate cel mult 8 chei, prin

folosirea a 2 chei codificate pentru
vehiculul dvs.

Parcurgeþi fiecare din etapele
urmãtoare în 5 secunde.

1 Introduceþi prima cheie în contact
ºi rotiþi-o la poziþia II.

2 Rotiþi înapoi la poziþia 0 ºi
scoateþi cheia din contact.

3 Introduceþi a doua cheie în
contact ºi rotiþi-o la poziþia II.

4 Rotiþi înapoi la poziþia 0 ºi
scoateþi a doua cheie din contact -
codarea de chei este acum activatã.

5 Dacã se introduce acum o cheie
necodatã în contact ºi este rotitã la
poziþia II în cel mult 10 secunde,
aceasta va fi codatã.

6 La terminarea procesului de
codare, scoateþi cheia din contact.
Aºteptaþi 5 secunde pentru ca sistemul
sã fie activat.

În cazul în care codarea nu s-a
fãcut corect, lampa de control va
începe sã clipeascã dupã acþionarea
contactului cu noua cheie codificatã,
iar motorul nu va porni.

• Repetaþi procesul de codare dupã
20 de secunde cu contactul cuplat
(poziþia II).
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Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

ªtergerea codului
Cu douã chei codificate puteþi

ºterge codul tuturor celorlalte chei, de
ex. dupã pierdere:

Parcurgeþi fiecare din etapele
urmãtoare în 5 secunde.

Parcurgeþi primele patru etape de la
secþiunea Codificarea cheilor, dupã
care procedaþi astfel: 

1 Introduceþi a doua cheie în
contact ºi rotiþi-o la poziþia II.

2 Scoateþi cheia din contact.
3 Introduceþi prima cheie în

contact, rotiþi-o la poziþia II ºi lãsaþi-o
aºa. Lampa de control va clipi 5
secunde.

4 Dacã se decupleazã contactul în
aceste 5 secunde, procesul de ºtergere
este oprit ºi nici o cheie nu este
decodificatã.

Dacã procesul de ºtergere este
încheiat, toate celelalte chei, în afarã de
cele douã folosite pentru ºtergere, nu
mai pot fi folosite decât dacã se
recodificã.

Acum se pot codifica ºi alte chei.

Dacã pierdeþi o cheie,
trebuie neapãrat sã ºtergeþi ºi
sã recodificaþi celelalte chei.

Consultaþi dealer-ul dvs. Ford dacã
aveþi doar o singurã cheie valabilã.
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SISTEMUL DE ALARMÃ ANTIFURT
Sistemul acþioneazã ca o protecþie

la deschiderea uºilor, portbagajului sau
capotei de cãtre persoane neautorizate,
precum ºi la demontarea radioului. 

Activarea
Sistemul este activat de îndatã ce

vehiculul este blocat.
Consultaþi secþiunile Închidere

centralizatã, cu sistem dublu de
blocare ºi Telecomandã cu frecvenþe
radio.

Activarea automatã cu întârziere
Pânã la 20 de secunde de la

activarea sistemului de alarmã anti-
furt, este încã posibilã deschiderea din
nou a vehiculului fãrã declanºarea
alarmei. Dupã aceea, sistemul de
alarmã antifurt va monitoriza toate
uºile, capota ºi hayonul, cu condiþia ca
acestea sã fie închise. Dacã o uºã,
capotã sau hayonul sunt închise mai
târziu, sistemul le va monitoriza dupã
20 de secunde.

p1-133.qxp  3/7/2006  2:08 PM  Page 104



105

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Alarma
Alarma va suna timp de 30 de

secunde dacã o persoanã neautorizatã
deschide una dintre uºi, portbagajul sau
capota. Lãmpile indicatoare de pericol
vor clipi timp de 5 min.

Orice încercare de a porni motorul
sau de a scoate radioul va declanºa din
nou alarma.

Oprirea alarmei
Sistemul de alarmã antifurt poate fi

dezactivat în orice moment - chiar dupã
declanºarea alarmei - prin deblocarea
uºii din partea ºoferului cu cheia sau cu
telecomanda.

Sistemul de alarmã antifurt este
întrerupt atunci când portbagajul este
descuiat cu o cheie (la modele cu 4 uºi)
sau de la tele-comandã (la modele cu 5
uºi). Dupã închidere, alarma este din
nou activatã.
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Scaune ºi echipamente de siguranþã

SCAUNELE

Aºezarea în poziþie corectã
Scaunele, tetierele, centurile de

siguranþã ºi air-bag-urile contribuie
toate la protecþia ocupanþilor vehi-
culului. Folosirea optimã a acestor
componente vã oferã o siguranþã
sporitã.

Prin urmare, þineþi cont de
urmãtoarele:

• Aºezaþi-vã în poziþie cât mai
verticalã, cu coloana vertebralã cât mai
dreaptã ºi cu spãtarul înclinat nu mai
mult de 30°. 

• Reglaþi tetierele astfel încât
creºtetul capului sã fie la nivelul
extremitãþii de sus a tetierei.

• Nu apropiaþi prea mult scaunul
din faþã de bordul maºinii. ªoferul
trebuie sã þinã mâinile pe partea
superioarã a volanului, egal depãrtate
(la ora 10 ºi 2 ale unui ceas simulat),
braþele uºor îndoite. Picioarele trebuie
sã fie ºi ele uºor îndoite, astfel încât
pedalele sã poatã fi apãsate pânã la
podea.

• Centura de siguranþã trebuie sã
stea pe centrul umãrului. Partea de jos
trebuie sã stea strâns pe ºolduri ºi nu pe
stomac.

Nu folosiþi huse de
tapiþerie opþionale care nu
sunt destinate special pentru

scaune cu airbag-uri laterale. Aceste
huse trebuie montate în mod core-
spunzãtor de cãtre tehnicieni instruiþi.
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Scaune ºi echipamente de siguranþã 

Scaunele pentru modelele ST220
Reglarea poziþiilor acestor scaune

nu diferã de instrucþiunile prezentate
mai jos.

Deplasarea scaunelor înainte ºi
înapoi

Pentru a regla poziþia unui scaun,
trageþi în sus maneta de sub marginea
din faþã a scaunului. Dupã ce daþi
drumul manetei, miºcaþi scaunul încet
pentru a vã asigura cã acesta este bine
fixat. 

Nu reglaþi scaunele în
timp ce vehiculul se aflã în
miºcare. 
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Scaune ºi echipamente de siguranþã 

Reglarea gradului de înclinare a
spãtarului

Rãsuciþi rotiþa de pe partea lateralã
a scaunului. Atunci când scaunele sunt
împinse complet înainte spãtarele pot fi
lãsate complet în spate.

Reglarea suportului lombar
Rãsuciþi rotiþa de pe partea lateralã

a spãtarului.

Reglarea înãlþimii scaunului
ºoferului ºi pasagerului faþã, acþionat
electric

Apãsaþi comutatorul basculant de
pe partea lateralã a scaunului.

Apãsaþi partea de sus a comuta-
torului pentru a ridica scaunul.

Apãsaþi partea de jos pentru a-l
coborî.

Scaunul reglabil electric
ºofer/pasager

Acþionând maneta respec-tivã în
direcþia doritã, atât scaunul, cât ºi
spãtarul ºi suportul lombar pot fi
reglate.
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Scaune ºi echipamente de siguranþã 

Scaunul
(1) Poziþionarea scaunului spre

înainte sau spre înapoi.
(2) Coborârea/ridicarea pãrþii

din faþã a pernei scaunului.
(3) Coborârea/ridicarea pãrþii

din spate a pernei scaunului.

Spãtarul
(4) Reglarea gradului de

înclinare a spãtarului.

Tetierele

Tetierele din faþã
Tetierele din faþã sunt echipate cu o

funcþie suplimentarã de siguranþã. În
cazul unui impact din spate, acestea se
vor miºca înainte, protejând astfel
capul pasagerilor. În acest mod se
reduce riscul rãnirii coloanei
vertebrale.

Reglaþi tetierele astfel
încât creºtetul capului sã fie la
nivelul extremitãþii de sus a

tetierei.
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Pentru a le ridica: trageþi tetierele
în sus.

Pentru a le coborî: apãsaþi butonul
de blocare ºi împingeþi tetierele în jos. 

(Vehicule fãrã sistem multimedia)
Pentru a regla unghiul: rotiþi tetiera

înainte sau înapoi.
Pentru a îndepãrta tetierele: apãsaþi

butonul de blocare ºi butonul de pe
cealaltã parte, de exemplu cu o
ºurubelniþã. Scoateþi tetiera.

Pentru a repoziþiona tetiera, apãsaþi
ambele butoane ºi împingeþi tetiera în
poziþia iniþialã.

Tetierele din spate
Tetierele sunt reglabile în funcþie

de înãlþime. 
Pentru a le ridica: trageþi tetiera în

sus.
Pentru a coborî tetierele laterale:

apãsaþi ambele butoane de blocare ºi
împingeþi tetiera în jos.

Pentru a coborî tetiera centralã:
apãsaþi butonul de blocare ºi împingeþi
tetiera în jos.

Pentru a scoate tetierele laterale,
pentru modelele cu 4 uºi ºi 5 uºi,
spãtarele scaunelor corespunzãtoare
trebuie aplecate înainte. Apoi apãsaþi
butoanele de blocare ºi scoateþi tetiera.

Ridicaþi întotdeauna tetierele
spate în cazul în care locurile
spate sunt ocupate de

pasageri.
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Scaune încãlzite ºi ventilate
(depinde de model)

Acest control asupra climatului
scaunelor va fi operabil în cazul în care
contactul este pus pe poziþia II. 

Scaunele încãlzite ºi ventilate sunt
ajustabile individual utilizând
comenzile de pe consola centralã.

Notã: Setãrile scunelor încãlzite ºi
ventilate sunt memorate atunci când se
opreºte motorul. Când contactul este
pus setãrile sunt activate automat.

Pentru creºterea temperaturii,
apãsaþi în mod repetat butonul +.
Apãsând butonul - repetat, veþi scãdea
temperatura. Numãrul luminilor
aprinse va indica treapta selectatã.
Setarea pentru opþiunea cald este
iluminatã cu roºu iar pentru rece cu
albastru.

Când nu este aprinsã nici o luminã,
încãlzirea/ventilarea este opritã.

Setãri recomandate
Folosiþi treptele 1 ºi 2 pentru a

încãlzi ºi ventila scaunele la o
temperaturã confortabilã pentru o
perioadã mai mare de timp. Treptele 4
ºi 5 sunt recomandate doar pentru
perioade scurte ºi pentru diferenþe mari
de temperaturã.

În momentul în care scaunul este
ventilat, încãlzirea poate fi pornitã în
mod automat. Acest lucru se va face
pentru a preveni rãcirea aerului, care
poate deveni foarte rece ºi poate crea
disconfort. Activaþi aerul condiþionat
dacã este necesar ºi reglaþi distribuþia
acestuia spre spaþiul pentru picioare
(vezi secþiune Aer condiþionat manual
sau Reglare automatã a controlului
electronic al temperaturii în cadrul
capitolului Instrumente de control ºi
funcþionalitãþi).

Scaune faþã încãlzite ºi ventilate

Scaune spate încãlzite ºi ventilate

Î n c ã l z i r e a / v e n t i l a r e a
scaunelor cu motorul oprit
consumã bateria.
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Rabatarea în faþã a spãtarelor
scaunelor din spate

Modelele cu 5 uºi ºi Wagon
Apãsaþi butonul de deblocare de pe

spãtarele din spate ºi aplecaþi înainte
spãtarele din spate.

Modelul cu 4 uºi
Trageþi unul sau ambele butoane de

deblocare din portbagaj ºi aplecaþi
spãtarele din spate înainte.

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Readucerea în poziþie verticalã a
spãtarelor

Spãtarul trebuie sã se fixeze pe
ambele pãrþi.

Centurile de siguranþã trebuie sã se
afle în faþa spãtarului.
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Rabatarea în faþã a pernelor
scaunelor

(doar modelele 5 uºi ºi Wagon)
Trageþi de ochiul dintre perna sca-

unului ºi spãtar ºi aplecaþi înainte perna
scaunului.

Scoateþi tetierele de la scaunele din
spate ºi aplecaþi înainte spãtarul.

Atunci când repuneþi scaunele în
poziþiile lor iniþiale, asiguraþi-vã cã
centurile de siguranþã funcþioneazã
corespunzãtor ºi cã sunt poziþionate în
faþa spãtarului.

Dacã vehiculul dvs. are scaune
spate încãlzite, asiguraþi-vã cã sistemul
de cabluri al sistemului de încãlzire nu
a fost deteriorat. 

Notã: Un steag roºu din meca-
nismul de deblocare indicã faptul cã
spãtarul nu este complet fixat. Dacã
centura de siguranþã integratã în spãtar
nu funcþioneazã corespunzãtor, veri-
ficaþi mecanismul de deblocare. Dacã
apare steagul roºu, daþi drumul
spãtarului încã o datã ºi repetaþi pro-
cedura pânã la dispariþia acestuia.
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Transportarea bagajelor

CENTURILE DE SIGURANÞÃ
Folosiþi tot timpul centurile de

siguranþã/echipamentele de protecþie
pentru copii. Nu folosiþi niciodatã o
centurã de siguranþã pentru mai multe
persoane. Asiguraþi-vã cã centurile nu
sunt slãbite sau rãsucite ºi nu sunt
obstrucþionate.

Bagajele ºi alte încãrcã-
turi trebuie plasate cât mai jos
ºi cât mai adânc posibil în

portbagaj. Conducerea cu un portbagaj
deschis este periculoasã. Gazele de
eºapament pot fi atrase în interiorul
vehiculului prin hayonul deschis. 

Dacã obiectele trebuie
plasate în interiorul vehiculu-
lui, asiguraþi-le împotriva

miºcãrii.

Evitaþi sã purtaþi haine
groase ºi voluminoase. Pentru
o protecþie optimã, centurile

trebuie puse strâns în jurul corpului.
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Instalarea centurilor de siguranþã
Trageþi uºor de centurã. Ea se poate

bloca dacã o trageþi brusc sau dacã
vehiculul se deplaseazã pe o pantã.

Centura de siguranþã trebuie sã stea
pe centrul umãrului. Partea de jos
trebuie sã stea strâns pe ºolduri ºi nu pe
stomac.

Pentru a desface centura, apãsaþi
butonul roºu de pe cataramã ºi lãsaþi-o
uºurel sã se deruleze înapoi pânã la
capãt.

Asiguraþi-vã cã fiecare centurã este
prinsã în catarama corectã.

Nu înclinaþi prea mult înapoi
scaunele din faþã deoarece centurile de
siguranþã oferã o protecþie maximã
atunci când scaunele sunt în poziþie cât
mai dreaptã.

Introduceþi centura în
cataramã pânã ce se aude un
“clic”, altfel ea nu va fi prinsã

corect.

Pentru ca centura
scaunului central sã
funcþioneze corect, spãtarul

scaunelor trebuie sã fie fixat corect.
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Femei însãrcinate
Femeile însãrcinate trebuie sã

poarte centura de siguranþã corect
poziþionatã; astfel se oferã mai multã
siguranþã mamei ºi fãtului.

Existã mai multe moduri
defectuoase de întrebuinþare a centurii
de siguranþã, care oferã mai mult
confort, dar nu existã decât un singur
mod de întrebuinþare care oferã
siguranþã.

Centura transversalã trebuie fixatã
confortabil, de-a lungul coapselor, în
partea inferioarã, sub abdomenul
femeii însãrcinate. Partea diagonalã a
centurii de siguranþã trebuie aºezatã
între sâni ºi purtatã corespunzãtor,
deasupra ºi pe partea lateralã a
abdomenului.

Nu aºezaþi niciodatã nimic între
dumneavoastrã ºi centura de siguranþã,
în intenþia de a amortiza impactul în
eventualitatea producerii unui accident.
Acest lucru poate fi periculos ºi poate
reduce eficienþa centurii de siguranþã în
prevenirea rãnirii.

Purtaþi întotdeauna centura fãrã a fi
rãsucitã sau slãbitã, deoarece o centurã
slãbitã reduce drastic eficienþa ºi
nivelul de protecþie oferit în mod
normal.

Pentru o protecþie optimã, centurile
de siguranþã trebuie sã fie bine fixate în

jurul corpului. Nu înclinaþi scaunele din
faþã în mod excesiv, pentru cã centurile
de siguranþã oferã maximum de
protecþie când scaunele se aflã în
poziþie aproape verticalã.

Scaune ºi echipamente de siguranþã

116

Nu purtaþi niciodatã doar
chinga pentru coapse sau doar
chinga pentru umãr a unei

centuri de siguranþã. Ambele moduri de
utilizare sunt extrem de periculoase ºi
pot amplifica riscul de rãnire gravã.
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Scaune ºi echipamente de siguranþã

Reglarea înãlþimii centurilor de
siguranþã din faþã

Centurile nu trebuie sã stea pe gât.
Pentru a fi reglate, apãsaþi butonul de
comandã blocare de pe dispozitivul de
reglare a înãlþimii ºi deplasaþi pivotul
astfel încât centura sã stea pe centrul
umãrului.

Dispozitivul de pretensionare a
centurii de siguranþã

Sistemul de strângere cu dispozitiv
de pretensionare a centurii de siguranþã
de pe scaunul din faþã ajutã la
reducerea riscurilor unor vãtãmãri
corporale grave în cazul unei coliziuni
frontale. În aceastã situaþie centurile de
siguranþã sunt pretensionate pentru a
reduce lãrgirea centurii. 

Dispozitivul de pretensionare nu
este activat în cazul unei coliziuni
frontale uºoare, laterale sau din spate.
Pentru mai multe detalii, consultaþi
capitolul Air-bag.

Dispozitivele de pretensi-
onare a centurii de siguranþã
nu trebuie demontate. Dacã

dispozitivele de pretensionare nu au
funcþionat în timpul unui acident, ele
trebuie înlocuite.Acestea trebuie
întreþinute ºi demontate doar de
personalul calificat (dealer Ford).
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Avertizor sonor ºi luminos pentru
centuri de siguranþã

În momentul în care vehiculul
atinge viteza de 7 km/h, avertizorul
pentru centurile de siguranþã va lumina
ºi se vor declanºa semnale sonore de
avertizare în cazul în care centurile faþã
nu sunt puse. Semnalele sonore vor
înceta dupã 10 minute. În schimb,
avertizarea luminoasã nu va înceta
pânã în momentul în care ºoferul ºi
pasagerul faþã nu îºi vor pune centurile.

Avertizorul va rãmâne în
stand-by dupã ce ºoferul ºi
pasagerul faþã îºi vor pune

centurile. Acesta se va reactiva în cazul
în care ºoferul ºi pasagerul îºi vor
scoate centurile.

Nu vã aºezaþi niciodatã pe
o cen-turã pusã doar pentru a
evita funcþionarea aver-

tizorului. Sistemul de siguranþã poate
funcþiona corespun-zãtor doar dacã
pasagerii îºi pun centurile în mod
corect.
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Dezactivarea avertizorului pen-
tru centurile de siguranþã faþã, pentru
o deplasare

Avertizorul pentru centurile de
siguranþã poate fi dezactivat temporar,
de exemplu pentru perioada în care
vehiculul se aflã în service. 

ªoferul trebuie sã introducã
centura în cataramã ºi sã o scoatã din
cataramã într-un interval de 3 secunde
doar atunci când contactul este pus. 

Dezactivarea/reactivarea avertizo-
rului pentru centurile de siguranþã

Pentru a dezactiva/reactiva
permanent avertizorul, contactaþi
dealer-ul Ford, care vã va oferi toate
informaþiile necesare sau vã va
dezactiva acest sistem la cererea dvs.
Tot dealer-ul Ford este cel care poate
reactiva permanent acest sistem sau cel
care vã va furniza informaþiile necesare
în acest sens. 
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Întreþinerea centurilor de siguranþã

Verificarea centurilor de siguranþã
Verificaþi periodic starea centurilor

de siguranþã pentru a detecta avariile
sau întinderea acestora.

Centurile deformate - ca urmare a
unui accident - trebuie înlocuite, iar
punctele de prindere verificate de cãtre
un dealer Ford.

Curãþarea centurilor de siguranþã
Pentru curãþare folosiþi Soluþie de

Curãþare Ford sau apã caldã curatã.
Clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce natural, fãrã
încãlzire articifialã.

Nu folosiþi soluþii chimice de
curãþare, apã clocotitã, decolorant sau
vopsea. Nu lãsaþi sã pãtrundã umezeala
în mecanismul de retractare automatã a
centurii. 

Nu încercaþi sã reparaþi
sau sã lubrifiaþi retractorul
sau mecanismele cataramelor

sau sã modificaþi în vreun fel centurile. 
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AIRBAG

Airbag-urile, împreunã cu cen-
turile de siguranþã, ajutã la reducerea
riscului unor vãtãmari corporale grave
în cazul unei coliziuni semnificative.

Sistemul
Sistemul airbag cuprinde urmã-

toarele:
• O pungã de nylon gonflabilã cu

deschidere în douã trepte (airbag) cu
generator de gaz

• Airbag-uri laterale
• Airbag-uri în partea de sus a

plafonului
• Dispozitiv de pretensionare a

centurilor de siguranþã
• O diversitate de senzori pentru

ocupanþi ºi coliziune
• O lampã de dezactivare a airbag-

ului pe consola centralã
• O lampã de avertizare pe bord
• O unitate de diagnostic ºi comandã

electronicã

Notã: Atunci când un airbag se
umflã, se va auzi o pocniturã puternicã.

În plus, este normal sã se observe
un reziduu sub formã de pudrã,
inofensiv, în formã de nor de fum.
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Airbag-uri frontale

Pentru ca sistemul air-bag sã fie
eficient, scaunul ºi spãtarul trebuie
poziþionate corect. 

1. Staþi cât mai drept, cu baza
coloanei vertebrale cât mai înapoi. Nu
înclinaþi spãtarul mai mult de 30°.

2. Reglaþi tetierele astfel încât
marginea de sus se aflã la acelaºi nivel
cu creºtetul capului.

3, Nu deplasaþi scaunul din spate
prea aproape de tabloul de bord.
ªoferul trebuie sã þinã volanul cu
braþele uºor îndoite la ora 10 ºi
respectiv 2, considerând volanul
similar unui ceas. Picioarele trebuie sa
fie ºi ele uºor îndoite pentru a putea
apãsa pedalele complet.

4. Centura de siguranþã trebuie sã
treacã peste partea centralã a umãrului,
banda inferioarã a centurii de siguranþã
trebuie sã cuprindã ºoldurile ºi nu
stomacul. 

Aceasta este poziþia idealã ºi ajutã
la reducerea riscului unei vãtãmãri
corporale în cazul aºezãrii prea aproape
de un air-bag umflat.

Pasagerul din faþã va fi ºi el
protejat efectiv dacã stã cât mai drept
în scaun.

Pericol extrem! Nu mon-
taþi scaunele pentru copii cu
spatele la direcþia de mers pe

un scaun protejat de un air-bag. Atunci
când air-bag-urile se declanºeazã,
acestea pot provoca rãniri. Cel mai
sigur loc pentru copii este pe bancheta
din spate, corect ancoraþi.

Trebuie folosite întotdea-
una centurile de siguranþã ºi
pãstratã o distanþã suficientã
între ºofer ºi volan. Centura

poate þine corpul în poziþia care permite
efectul maxim al air-bag-ului doar dacã
este folositã în mod corespunzãtor.
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Airbag-urile frontale sunt
activate în timpul coliziunilor majore
care sunt fie frontale, fie pânã la 30°
dinspre stânga sau dreapta. Airbag-
urile se umflã în câteva miimi de
secundã în timpul unei avarii. Atunci
când cor-purile ocupanþilor scaunelor
din faþã intrã în contact cu airbag-urile,
acestea se vor dezumfla împiedicând
miºcarea în faþã a ocupanþilor.

În timpul coliziunilor minore, ca ºi
în cel al rãsturnãrilor ºi coliziunilor
din spate sau laterale, sistemul de
airbag-uri nu se va activa.

Strategie cu douã etape
Un sistem de senzori din interiorul

vehiculului monitorizeazã viteza aces-
tuia, starea centurilor de siguranþã,
poziþia scaunului ºoferului ºi faptul cã
scaunul pasagerului este ocupat. În caz
de accident, sistemul poate sã analizeze
diferite condiþii de coliziune ºi ale
ocupanþilor, ºi sã activeze dispozitivele
de siguranþã corespunzãtoare. 

În majoriatea  declanºãrilor air-
bag-ului, prima etapã are rolul de a
împiedica miºcarea în faþã a

123
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Nu modificaþi partea din
faþã a vehiculului în nici un
mod, dat fiind cã acesta poate

avea efecte adverse asupra umflãrii air
bag-urilor.

ocupanþilor. A doua fazã se declanºeazã
ulterior. În majoritatea cazurilor de
coliziuni severe se declanºeazã ambele
etape pentru a proteja cit mai bine
ocupanþii. Sistemul creºte gradul de
siguranþã indiferent dacã ºoferiiau sau
nu o înãlþime standard sau poziþia
standard corectã în scaun. 
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Aceste zone trebuie ºterse cu o
cârpã umedã doar, nu udã.

Airbag-uri laterale
Un înscris ºi o etichetã aflatã pe

stâlpul uºii indicã cã pe acea parte sunt
montate air-bag-uri laterale.

Airbag-urile laterale sunt montate
pe partea lateralã a spãtarelor scaunelor
din faþã. În cazul unui impact lateral
puternic, airbag-ul de pe acea parte se
va umfla, chiar dacã locul respectiv nu
este ocupat.

Airbag-ul se va umfla în spaþiul
dintre panoul uºii ºi pasager. La
contactul cu corpul pasagerului din
faþã, el se dezumflã, atenuând impac-
tul.

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Pãstraþi întotdeauna zona
din faþa airbag-urilor liberã.
Nu prindeþi nimic în aceastã

zonã sau peste ea.

Reparaþiile la volan,
coloana de direcþie sau siste-
mul airbag trebuie efectuate

doar de tehnicieni pregãtiþi în mod
corespunzãtor. Declanºarea din greºealã
a airbag-urilor poate produce vãtãmãri
corporale. Dealer-ul dvs. Ford dispune
de tehnicieni foarte bine instruiþi pentru
a întreþine vehiculul dvs.
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Airbag-urile laterale nu sunt
activate la coliziuni laterale uºoare ºi
nici la impacturi frontale sau din
spate.

Curãþaþi scaunele numai cu produse
de curãþare Ford.

Airbag-uri de plafon în faþã ºi în
spate (window bag-uri)

Un înscris ºi o etichetã aflatã pe
stâlpul uºii, deasupra centurilor de
siguranþã, indicã faptul cã sunt montate
airbag-uri de plafon.

Airbag-urile de plafon sunt montate
pe partea din faþã ºi din spate a
ferestrelor laterale în interiorul
cãptuºelii acoperiºului. În cazul unui
impact lateral puternic, airbag-ul de pe
acea parte se va umfla.

Airbag-urile de plafon nu sunt
activate în caz de coliziuni laterale
minore ºi nici în caz de impacturi
frontale sau din spate.

Curãþaþi cãptuºeala de tavan doar
cu produse de curãþare Ford.

125

Scaune ºi echipamente de siguranþã

p1-133.qxp  3/7/2006  2:08 PM  Page 125



126

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Reparaþiile la husele de
tapiserie ale scaunelor din
faþã, ale senzorilor ataºaþi la

scaune, cât ºi ale cãptuºelii de tavan
trebuie efectuate doar de tehnicieni
pregãtiþi în mod corespunzãtor.
Declanºarea din greºealã a air-bag-
urilor laterale poate produce vãtãmãri
corporale. Dealer-ul dvs. Ford dispune
de tehnicieni instruiþi foarte bine
pentru a întreþine vehiculul dvs. 

Nu blocaþi, obstrucþionaþi sau
acoperiþi air-bag-urile laterale deoarece
acest lucru poate împiedica desfãºu-
rarea corectã a acestora ºi poate creºte
riscul unei vãtãmãri. De exemplu, nu
aºezaþi o hainã sau jachetã peste spãtar
sau nu încãrcaþi vehiculul dumnea-
voastrã pânã la cãptuºeala tavanului. 

Nu folosiþi huse de tapiserie care
nu sunt destinate scaunelor cu air-bag-
uri laterale. Aceste huse trebuie mon-
tate în mod corespunzãtor de cãtre
tehnicieni instruiþi.

p1-133.qxp  3/7/2006  2:08 PM  Page 126



127

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Lampa de avertizare pentru
airbag/dispozitiv de pretensionare
centuri de siguranþã

Când cheia de contact este în
poziþia “II”, lampa de avertizare de pe
bord se aprinde timp de aprox. 3 s
pentru a indica funcþionarea sistemului.

Dacã lampa de avertizare nu se
aprinde, rãmâne aprinsã sau lumineazã
continuu sau intermitent în timpul
mersului înseamnã cã existã o defec-
þiune. Pentru siguranþa dv., verificaþi
sistemul la un dealer Ford.

Sistemul airbag trebuie demontat
doar de un dealer Ford autorizat.
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Echipamente de protecþie pentru
copii

Ori de câte ori instalþi un
scaun/echipament de sigranþã pentru
copii, citiþi ºi urmaþi instrucþiunile
producãtorului.

Comentariu privind
securitatea conform CEE
R94.01

Pericol extrem! Nu montaþi
scaunele pentru copii cu spatele la
direcþia de mers pe un scaun protejat de
un air-bag.

Textul original:
Pericol extrem! Nu montaþi

scaunele pentru copii cu spatele la
direcþia de mers pe un scaun protejat
de un air-bag.

Existã un risc de vãtãmare în cazul
declanºãrii air-bag-ului.

Nu þineþi copii în braþe în
timpul deplasãrii vehiculului.

Scãunel de siguranþã pentru bebeluºi

Direcþia de mers

Cel mai sigur loc pentru
copii de sub 12 ani sau cu o
înãlþime mai micã de 15 cm

ete pe bancheta din spate, portejaþi cu
echipamente speciale de siguranþã

Existã riscul rãnirii dacã
instrucþiunile producãtorului
nu sunt respectate întocmai

sau dacã scaunul/echipamentul de
siguranþã este modificat.
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Copiii sub 12 ani sau cu o înãlþime
mai micã de 150 cm trebuie sã fie
protejaþi de echipamente speciale de
siguranþã, cum ar fi scãunelele de
siguranþã pentru bebeluºi/copii sau
pernele suplimentare. Aceste echipa-
mente trebuie sã fie potrivite ºi sã
dispunã de aprobare guvernamentalã
(în funcþie de þarã).

Împreunã cu centura de siguranþã
pentru adulþi, aceste echipamente ajutã
la oferirea unei siguranþe maxime
pentru copii.

Vã rugãm sã consultaþi gama de
scaune aprobate de CEE care se aflã la
dealer-ul Ford. 

Notã:
� Dacã vehiculul a fost implicat

într-un accident trebuie sã duceþi
scaunul special pentru copii la
verificãri, pentru cã ar putea prezenta
defecþiuni.
� În cazul în care scaunul special

pentru copii nu este folosit, nu-l
expuneþi la soare.
� În cazul în care scaunul special

pentru copii nu este folosit, dar este în
interiorul vehiculului, asiguraþi-l cu
centura de siguranþã.
� Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi

în autovehicul, fie chiar ºi în scaunul
special pentru copii.
� Asiguraþi-vã cã scaunul special

pentru copii nu va rãmâne blocat (în
intervalul dintre scaune) deoarece se
poate defecta.
� În momentul instalãrii unui

astfel de scaun, asiguraþi-vã cã sistemul
de prindere al acestuia nu prezintã
rãsuciri, ci este corect instalat.
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Echipamentul de siguranþã care
trebuie folosit depinde de vârsta ºi
greutatea copilului:

� Bebeluºii cu vârsta de pânã la 2
ani ºi /sau cu greutate mai micã de 13 kg,
sunt cel mai bine protejaþi în scãunelele
de siguranþã pentru copii, aºezate pe
bancheta din spate, cu spatele la direcþia
de mers.

Direcþia de mers

Scãunele de siguranþã pentru bebeluºi
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� Copiii cu greutatea cuprinsã
între 13 ºi 18 kg sunt cel mai bine
protejaþi în scaunele pentru copii
aºezate pe bancheta din spate.

� Copiii cu vârsta cuprinsã între
3 ani ºi jumãtate ºi 12 ani, cu greutatea
cuprinsã între 15 ºi 36 kg, trebuie sã
foloseascã o pernã de siguranþã pe
bancheta din spate. O centurã auxiliarã
reglabilã, fixatã pe perna suplimentarã,
asigurã o aºezare optimã a centurii
diagonale pe umãr. Poziþia mai ridicatã
asigurã aºezarea corectã a centurii de
siguranþã peste mijlocul umãrului ºi nu
peste gât, partea de jos stând strâns pe
ºolduri ºi nu pe stomac.

Direcþia de mers

Direcþia de mers

Nu trebuie sã folosiþi
niciodatã o pernã suplimen-
tarã de siguranþã doar cu o

centurã pentru ºolduri. Cel mai sigur
este sã folosiþi ºi centura pentru ºolduri
ºi pe cea diagonalã, pentru umãr.

Scãunel pentru copii

pernã de siguranþã
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Echipamentele de protecþie pentru
copii orientate cu faþa la direcþia de
mers pot fi instalate pe toate cele 3
locuri din spate. Cele care trebuie
instalate cu spatele la direcþia de mers
pot fi instalate pe toate cele 4 poziþii ale
pasagerilor.

Nu poziþionaþi niciodatã
centura de siguranþã cu
prindere pe diagonalã sub

braþul copilului sau la spatele acestuia,
deoarece în acest mod se înlãturã
protecþia pentru partea superioarã a
corpului ºi sporeºte riscul de rãniri
grave ºi în anumite condiþii poate
interveni chiar decesul în urma unor
coliziuni.

Nu folosiþi niciodatã
perne, cãrþi sau prosoape
pentru a înãlþa poziþia unui

copil. Acestea pot aluneca ºi astfel
creºte riscul de a interveni decesul în
cazul unui impact.
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Pernã suplimentarã de siguranþã
pentru copii

Aceasta ar trebui folositã pentru
copiii cu vârsta cuprinsã între 6 ºi 12
ani, cu greutatea între 22 ºi 36 kg ºi
înãlþimea de pânã la 150 cm. 

Trageþi maneta pentru deblocare.
Împingeþi perna spre spatele scaunului
ºi apãsaþi-o pânã simþiþi cã mecanismul
s-a activat. 

Notã: Nu folosiþi perna suplimen-
tarã împreunã cu un scaun special
pentu copii.

Înainte de a readuce perna la
poziþia iniþialã, asiguraþi-vã cã nu se
aflã nici un obiect sub ea. Procedaþi în
ordine inversã. Asiguraþi-vã cã
mecanismul de blocare s-a închis
corect.

Direcþia de mers
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Poziþiile înãlþate pentru copii fac
posibilã instalarea corectã a centurilor de
siguranþã. Consultaþi ilustraþia alãturatã
pentru poziþia corectã a centurilor.
Centura diagonalã trece peste mijlocul
umãrului, iar cea pentru ºolduri trebuie
sã stea strâns peste acestea ºi nu peste
stomac. Centurile de siguranþã trebuie
purtate fãrã a prezenta bucle sau torsiuni.

Scaune de siguranþã pentru copii - Vario
Acestea ar trebui folosite pentru

copii cu vârsta cuprinsã între 3 ani ºi
jumãtate ºi 7 ani ºi cu greutatea între 15
ºi 25 kg. Acestea trebuie securizate cu
centura inerþialã cu role ºi 3 puncte de
prindere. Aceste scaune pot fi folosite pe
oricare dintre poziþiile din spate, inclusiv
pe cea de pe centru.

În momentul în care copilul este
plasat pe bancheta din spate, puneþi
scaunul Vario în faþa acestuia.
Securizaþi-l cu centura inerþialã cu role ºi
prindere în 3 puncte,  dupã cum
urmeazã:

Nu poziþionaþi niciodatã
centura de siguranþã cu
prindere pe diagonalã sub

braþul copilului sau la spatele acestuia,
deoarece în acest mod se înlãturã
protecþia pentru partea superioarã a
corpului ºi sporeºte riscul de rãniri grave
ºi în anumite condiþii poate interveni
chiar decesul în urma unor coliziuni.

Locurile cele mai sigure
pentru copiii cu înãlþimea pânã
în 150 cm ºi cu vârsta pânã în

12 ani sunt cele din spate, protejaþi cu
echipamnete speciale de siguranþã.

Direcþia de mers

Direcþia de mers
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1. Introduceþi în cataramã limba
metalicã a centurii pânã veþi auzi un
clic, semn cã aceasta s-a blocat în mod
corespunzãtor.

2. Plasaþi centura pentru mijloc pe
ºolduri ºi strângeþi-o pânã când aceasta
va sta strâns pe corp.

3. Plasaþi centura diagonalã
deasupra celei pentru ºolduri ºi
strângeþi-o.

Notã: Consultaþi instrucþiunile de
la Scaune de siguranþã pentru copii.

Notã: În condiþii deosebite în care
este necesarã deplasarea unui copil sub
1 an pe scaunul din faþã prevãzut cu air-
bag, întotdeauna folosiþi un scaun
special pentru deplasare cu spatele la
direcþia de mers ºi daþi cât mai în spate
posibil acest scaun al pasagerului faþã.

Direcþia de mers
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CONSIDERAÞII GENERALE
LA PORNIRE

Nu acþionaþi demarorul mai mult
de 30s Eliberaþi cheia de îndatã ce
motorul a pornit. Dacã motorul nu a
pornit, rotiþi cheia de contact în poziþia
“0” ºi repetaþi procedura de pornire.

Repetare inhibitor demaror

Motoare pe benzinã
Dacã bateria o fost deconectatã,

vehiculul se poate comporta într-un
mod neobiºnuit pe o distanþã de aprox.
8 km dupã reconectarea bateriei.

Acest lucru se datoreazã reada-
ptãrii automate a sistemului de mana-
gement al motorului la motorul efectiv
ºi nu trebuie luat în considerare.

Limitator de turaþie al motorului
Viteza motorului este limitatã

electronic pentru a proteja motorul.

Înainte ca demarorul mo-
torului sã poatã fi acþionat
pentru a doua oarã, cheia de

contact trebuie readusã în poziþia I sau 0.

Dacã motorul nu
porneºte, consultaþi instrucþi-
unile privind comutatorul de

oprire a sistemului de injecþie a
combustibilului de la pag. 161.
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PORNIREA MOTORULUI

Vehicule cu motor pe benzinã

Motor rece/cald
• Apãsaþi complet pedalã de

ambreiaj ºi porniþi motorul fãrã a
accelera.

• Dacã motorul nu porneºte în 15
sec., aºteptaþi un timp, dupã care
repetaþi procedura.

• Dacã motorul nu porneºte dupã
trei încercãri, aºteptaþi 10 sec. ºi urmaþi
procedura indicatã la secþiunea Motor
înecat.

Motor înecat
• Apãsaþi complet pedala de

ambreiaj
• Apãsaþi uºor pedala de acceleraþie

pânã la capãt, þineþi apãsat ºi porniþi
motorul.

•Dacã motorul nu porneºte, repetaþi
procedura indicatã la secþiunea Motor
rece/cald.

La temperaturi sub -20°C,
rotiþi cheia de contact în
poziþia II timp de cel puþin 1

secundã, înainte de a porni motorul.
Acesta asigurã atingerea presiunii
maxime a combustibilului.

Pedalã de ambreiaj Pedalã de acceleraþie

Pedalã de ambreiaj Pedalã de acceleraþie
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Vehicule cu transmisie automatã
Motorul poate fi pornit doar cu

manetã schimbãtorului de viteze în
poziþia “N” sau “P”.

Vehiculul dvs. este echipat cu un
dispozitiv suplimentar de blocare a
manetei schimbãtorului, care
acþioneazã când maneta este în poziþia
de parcare. Dupã pornirea motorului,
maneta poate fi mutatã din aceastã
poziþie doar cu pedala de frânã
apãsatã ºi butonul de blocare apãsat.

Un motor rece are o turaþie de
ralanti mai mare la pornire. Acest lucru
determinã o tendinþã de “alunecare” la
treptele “R”, “D”, “2” sau “1”.

Pedalã de frânã

Pedalã de frânã

Trageþi frâna de mânã sau
apãsaþi pedala de frânã
înainte de a selecta o vitezã.

Dacã nu procedaþi astfel, vehiculul
poate avea o smuciturã la selectarea
unei trepte de vitezã.

Transmisie cu 4 trepte

Transmisie cu 5 trepte
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Vehicule cu motor pe motorinã

Motor rece/cald
• Apãsaþi pedala de ambreiaj fãrã a

accelera.
• Rotiþi cheia pe poziþia “II” ºi

asiguraþi-vã cã se aprinde lampa
indicatoare a bujiei incandescente.

• Aºteptaþi stingerea lãmpii înainte
de a acþiona starterul ºi continuaþi sã
acþionaþi demarorul pânã când porneºte
motorul.

• Dacã motorul nu porneºte,
repetaþi toatã procedura.

• La temperaturi extrem de scãzute
(sub -15° C), poate fi necesar sã
acþionaþi demarorul timp de pânã la 30
de secunde Dacã aceste condiþii
meteorologice persistã, se recomandã
un încãlzitor pentru blocul motorului.

Oprirea motorului
Eliberaþi pedala de acceleraþie.

Aºteptaþi pânã ce motorul ajunge la
ralanti ºi apoi opriþi-l.

Dacã motorul este oprit la turaþie
mare, turbina va continua sã
funcþioneze dupã ce presiunea uleiului
de motor scade la zero. Acest lucru
duce la uzarea prematurã a lagãrelor
turbinei.

Nu apãsaþi pedala de
acceleraþie.

Pedalã de ambreiaj Pedalã de acceleraþie

Lampã indicatoare bujie incandescentã stinsã

Mai întâi lãsaþi turaþia sã ajunga la relanti

...ºi nu mai apãsaþi pe accelerator
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CONDUCEREA VEHICULELOR
CU TRANSMISIE AUTOMATÃ
Pornirea de pe loc

Cu motorul la relanti ºi pedala de
frânã apãsatã, treceþi maneta schimbã-
torului în una din poziþiile de mers
înainte. Eliberaþi frânele. Vehiculul va
porni uºurel de pe loc. Apãsaþi pedala
de acceleraþie pentru a mãri viteza. 

Nu se poate porni prin
tractare sau împingere un
vehicul echipat cu trans-

misie automatã. Folosiþi o baterie
auxiliarã ºi cabluri de legaturã.

Pornirea pe nisip, noroi sau zãpadã
Dacã roþile conducãtoare sunt blo-

cate, încercaþi sã eliberaþi vehiculul prin
deplasare înainte ºi înapoi. Pentru
aceasta, treceþi maneta schimbãtorului
alternativ pe poziþiile “D” ºi “R” ºi apã-
saþi cât mai puþin pedala de acceleraþie.

Pentru a mãri efectul, treceþi maneta
schimbãtorului pe poziþie “R” în timp
ce vehiculul se deplaseazã înainte ºi
viceversa. 

Pentru a se evita uzura excesivã a
transmisiei la alternarea deplasãrilor
înainte-înapoi, menþineþi turaþia moto-
rului cât mai micã posibil.
Transmisie cu 4 trepte

În mod excepþional, se poate folosi
poziþia “2” pentru pornirea de pe loc pe
suprafeþe acoperite de gheaþã sau
zãpadã.
140
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Transmisie - 5 trepte
Doar treptele 1 ºi 2 pot fi selectate

în momentul staþionãrii vehiculului. Pe
perioada iernii, treapta a 2-a trebuie
folositã pentru deplasarea pe suprafeþe
acoperite cu gheaþã sau zãpadã. Cu
vehiculul staþionând, întâi selectaþi
poziþia D, apoi deplasaþi schimbãtorul
spre dreapta ºi dupã aceea înapoi (+).
Afiºajul multifuncþional va indica
treapta a 2-a de vitezã.

Trecerea într-o vitezã inferioarã
(kickdown)

Transmisia automatã poate fi
folositã pentru a oferi un cuplu crescut
la urcuºul pantelor sau la depãºiri.
Pentru a obþine acest efect, apãsaþi
complet pedala de acceleraþie ºi þineþi-o
apãsatã, cu maneta schimbãtorului pe
poziþia “D”.

Acelaºi efect poate fi obþinut în
regimul de schimbare manualã a
vitezelor la viteze scãzute sau medii
(numai în cazul vehiculelor cu
transmisie cu 5 viteze).

Transmisia va trece în treapta
superioarã urmãtoare la atingerea
turaþiei maxime a motorului. Eliberaþi
pedala de acceleraþie când nu mai este
necesar cuplu mãrit (kickdown).

Deplasarea vehiculului
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Schimbarea manualã a vitezelor
Transmisie - 4 trepte
��  Pornirea de pe loc

Treceþi maneta schimbãtorului în
poziþie “1”, eliberaþi frâna de mânã ºi
apãsaþi pedala de acceleraþie. Treceþi
maneta în poziþia “2” ºi apoi “D” pe
mãsurã ce creºte viteza.

��  Schimbarea în treapta inferioarã
Dacã maneta schimbãtorului este

mutatã de la poziþia “D” la poziþia “2”,
transmisia automatã va trece pe viteza a
doua imediat ce viteza scade sub 110
km/h ºi rãmâne în aceastã treaptã. Dacã
maneta schimbãtorului este mutatã în
poziþia “1”, transmisia automatã
rãmâne în treapta a doua pânã ce viteza
scade la 45 km/h, dupã care trece la
viteza întâi ºi rãmâne în aceastã treaptã.

În pantã. în rampã sau in serpentine
se schimbã într-o treaptã inferioarã.
Transmisie automatã cu 5 trepte

Pentru selectarea manualã a
treptelor vezi secþiunea “Selectare
manualã” din capitolul “Instrumente de
control ºi funcþionalitãþi”.

Oprirea
Eliberaþi pedala de acceleraþie ºi

apãsaþi frâna de picior. Lãsaþi maneta
schimbãtorului de vitezã în poziþia în
care se aflã. Pentru a reveni în poziþia
iniþialã, eliberaþi pedala de frânã. 

142
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Moduri de conducere
Transmisie - 5 trepte

Aceasta se adapteazã unui stil de
condus sportiv, de oprire-pornire,
urcare - coborâre a pantelor ºi în funcþie
de aceste stiluri selecteazã treptele de
vitezã adecvate.

Mod rece
Pentru a spori eficienþa transmisiei,

a 5-a treaptã va fi selectatã doar în
momentul în care temperatura trans-
misiei este optimã.

Mod cald
În cazul în care temperatura din

habitaclu creºte, transmisia va selecta o
treaptã superioarã pentru a evita supra-
încãlzirea, pânã în momentul stabili-
zãrii temperaturii transmisiei.

Coborârea unei pante
Transmisia recunoaºte condiþiile de

coborâre a unei pante ºi susþine mane-
vrele de frânare prin trecerea gradatã în
trepte inferioare de vitezã, pentru a
spori eficienþa frânãrii motorului.

Urcarea unei rampe
Transmisia recunoaºte condiþiile de

uracre a unei pante sau modul de
conducere cu remorcã ºi va selecta o
treaptã inferioarã pentru a maximaliza
puterea motorului.

Modul de menþinere treaptã vitezã
În cazul în care se elibereazã brusc

pedala de acceleraþie, ex: cazul condu-
cerii în curbe, transmisia nu va selecta
alte trepte de vitezã, ci va rãmâne în
aceeaºi treaptã.

Modul sportiv
În cazul în care apãsaþi rapid pedala

de acceleraþie pânã la podea, ex: dacã
preferaþi un stil sportiv de condus,
transmisia va adapta foarte rapid selec-
tarea treptelor superioare sau inferioare.

Mod oprire-pornire (doar pentru
motoarele Duratec-Ve 2,5 l, 24 V) 

Transmisia recunoaºte modul de
“oprire-pornire” datorat traficului
aglomerat ºi selecteazã prima treaptã
pentru o accelerare linã ºi pentru a evita
o serie de treceri în trepte inferioare ºi
superioare repetate.

Modul de control al motorului inactiv
(doar pentru motoarele DuraTorq-
TDCi 2,0 l)

Pentru sporirea confortului dvs.,
vibraþiile ºi zgomotul motorului vor fi
optimizate în funcþie de starea în care se
aflã vehiculul: pentru staþionare cu
motorul pornit ºi schimbãtorul de viteze
în poziþia D, cu pedala de frânare
apãsatã.

Deplasarea vehiculului
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CONVERTORUL CATALITIC

Convertorul catalitic ajutã la redu-
cerea poluãrii cu gaze de eºapament.

Alimentarea cu combustibil

Folosiþi întotdeauna benzinã fãrã
plumb. Benzina care conþine plumb
poate provoca deteriorarea completã a
convertorului catalitic ºi a senzorului
HO2S (senzor detector de oxigen în
gazele încãlzite de eºapament). Ford
nu îºi asumã nici o responsabilitate
pentru defecþiunile produse de ben-
zina cu plumb. Deºi aceste defecþiuni
nu sunt acoperite de garanþie, luaþi
imediat legãtura cu cel mai apropiat
dealer Ford dacã aþi pus din greºealã
combustibil cu plumb.

Buºonul de alimentare al vehicule-
lor cu motoare pe benzinã fãrã plumb
are o deschizãturã îngustã ce se potri-
veºte doar duzei pompelor de combus-
tibil fãrã plumb.

Deplasarea vehiculului

Unleaded = Fãrã plumb
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Când pompa de ali-
mentare se opreºte a doua
oarã înseamnã ca rezervorul

este plin.

Pentru a evita vãrsarea
combustibilului ce ar putea
pune în pericol ceilalþi

participanþi la trafic, în special
motocicliºti ºi bicicliºti, opriþi
întotdeauna alimentarea la a doua
oprire a ºtuþului de umplere. Surplusul
de combustibilul va umple spaþiul de
expansiune din rezervor, ceea ce poate
duce la scurgeri.

Conducerea autoturismelor echipate
cu convertor catalitic

Dacã motorul dã rateuri
sau pare sã nu funcþioneze
normal în timpul mersului,

conduceþi cu vitezã micã la cel mai
apropiat dealer Ford. Nu supraturaþi
motorul.

Evitaþi regimurile de funcþionare ce
ar putea duce la pãtrunderea în
catalizator a combustibilului nears sau
ars parþial, mai ales când motorul este
fierbinte.

Deplasarea vehiculului
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Evitaþi:
• Sã rãmâneþi fãrã combustibil.
• Sã acþionaþi mult timp inutil

demarorul.
• Funcþionarea motorului cu o fiºã

de bujie demontatã.
• Sã porniþi vehiculul prin tractare

sau împingere atunci când motorul este
la temperatura de funcþionare (folosiþi
cabluri de alimentare cu curent).

• Sã opriþi contactul în timpul
mersului.

Parcarea
Este important sã evitaþi

parcarea, mersul la ralanti
sau deplasarea pe frunze

uscate sau iarbã uscatã. Chiar cu
motorul oprit, þeava de eºapament va
continua o perioadã sã emane o
cantitate considerabilã de caldurã,
existând riscul unui incendiu.

Protecþia pãrþii interioare a
caroseriei

Vehiculul dvs. este echipat cu ecran
termic. Nu aplicaþi vaselinã pe sau
lângã acestea, þeava de eºapament sau
catalizator. Nu îndepãrtaþi ecranele
termice.
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TRACTAREA UNEI REMORCI

La dispozitivele de
remorcare cu braþe cu bile
detaºabile, demontaþi întot-
deauna braþele cu bile

atunci când conduceþi vehiculul fãrã
remorcã.

• Modelele Mondeo ST220 nu sunt
prevazute pentru a tracta.

Limita de greutate admisã a
remorcii este specificatã în actul de
înmatriculare a vehiculului în unele þãri.
Dacã nu este specificatã, cereþi detalii
dealer-ului dvs. Ford. Nu depãºiþi
greutatea maximã admisã combinatã a
vehiculului ºi remorcii, indicatã pe
plãcuþã de identificare a vehiculului. 

Se recomandã utilizarea numai a
dispozitivelor de remorcare Ford,
precum ºi echipamentele electrice
necesare, care sunt disponibile numai la
dealerii Ford.

Greutatea admisã de tractare, adicã
a sarcinii verticale exercitatã asupra
braþului de tractare, este de 75 kg.

În interesul siguranþei pe ºosea,
respectaþi întotdeauna limitele admise
de greutate a remorcii ºi limitele admise
a sarcinii pe sfera de remorcare (75 kg).

Deplasarea vehiculului

147

134-232.qxp  3/7/2006  2:20 PM  Page 147



Nerespectarea greutãþilor recoman-
date poate duce la dificultãþi de
manevrare.

Sarcinile utile maxime ale
vehiculului ºi remorcii reprezintã valori
tehnice obligatorii pentru pante pânã la
12% ºi o altitudine de 1000 m deasupra
nivelului mãrii.

Nu depãºiþi viteza
maximã admisã la condu-
cerea cu remorcã.

În regiunile montane aflate la mare
altitudine, aerul rarefiat poate reduce
performanþele motorului.

Prin urmare procedaþi astfel: la alti-
tudini peste 1000 m, greutatea maximã
brutã admisã a sarcinii trebuie redusã cu
10% la fiecare 1000 m de altitudine.

Exemplu: Conducerea pe un drum
montan, la o altitudine de max. 2400 m
înseamnã reducerea greutãþii brute a
sarcinii cu 20%.
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Pante abrupte
Treceþi din timp într-o treaptã de

vitezã inferioarã înainte de a coborî o
pantã. 

Amintiþi-vã de efectul limitat al
frânelor remorcii. Folosiþi frâna de
picior doar la intervale scurte pentru a
evita supraîncãlzirea frânelor. Dacã
vehiculul dvs. are transmisie automatã,
treceþi maneta schimbãtorului de viteze
pe poziþia “1” când urcaþi sau coborâþi
pante. 

Frâna de pe remorcã nu 
este controlatã de sistemul 
de frânare ABS. 

Vehicule cu aer condiþionat

În vederea unei performanþe optime
la tractarea unei remorci sau condu-
cerea cu sarcini grele pe pante montane,
opriþi sistemul de aer condiþionat.

Deplasarea vehiculului
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Braþ de remorcare detaºabil

• Desfaceþi remorca din cârlig.
• Demontaþi capacul de protecþie.

Introduceþi cheia ºi rotiþi în sens invers
acelor de ceasornic pentru desfacere.

• Scoateþi cheia cu sistemul de
blocare inserat.

• Faceþi sã alunece maneta 1 cãtre
stânga ºi menþineþi-o în aceastã poziþie,
apoi împingeþi maneta înspre înainte ºi
scoateþi braþul de remorcare cu bila
trãgându-l înspre înapoi.

Dupã executarea acestei deblocãri,
braþul de remorcare cu bilã poate fi
reinstalat oricând.

• Instalaþi fiºa

Nu folosiþi unelte la 
m o n t a re a / d e m o n t a re a  
braþului de remorcare. Nu

modificaþi cuplajul remorcii. Nu
dezasamblaþi/reparaþi braþul de
remorcare.

Nu deblocaþi niciodatã
braþul de remorcare atunci
când remorca este cuplatã

(existã riscul de rãnire).
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Montarea braþului de remorcare

Se va proceda cu mare
atenþie la fixarea braþului
de remorcare deoarece si-

guranþã vehiculului ºi a remorcii
depind de acesta.

Braþul de remorcare
poate fi montat doar când
este desfãcut în întregime.

Pentru a monta braþul de remorcare
scoateþi capacul (numai la modelele
Wagon) de pe barã de protecþie. Apucaþi
capacul de dedesubt, cu ambele mâini ºi
trageþi cu grijã în jos.

• Scoateþi fiºa.
• Introduceþi braþul de remorcare

orizontal ºi apãsaþi-l în sus înspre
înainte pânã ce mecanismul de blocare
se fixeazã. (Nu þineþi mâna lângã
mecanismul de blocare).

• Braþul de remorcare se blocheazã
automat. Maneta trebuie sã fie în
poziþia sa iniþialã (pe partea dreaptã).

• Pentru blocare: introduceþi cheia
cu inserþia de blocare ºi rãsuciþi în
sensul acelor de ceasornic. Scoateþi
cheia.

• Trageþi capacul de protecþie peste
mecanismul de blocare.

Deplasarea vehiculului
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Conducerea cu remorcã

Înainte de a porni la drum, verificaþi
blocarea corectã a braþului de
remorcare: 

• Maneta trebuie sã fie în poziþia sa
iniþialã (pe partea dreaptã).

• Cheia sã fie scoasã.
• Asiguraþi poziþia braþului de

remorcare. Acesta trebuie sã rãmânã
ferm în locaºul sãu chiar atunci când
este smucit.

• Ataºaþi cablul de siguranþã la
inelul de prindere.

Nu ataºaþi niciodatã
cablul de siguranþã direct
de braþul de remorcare.

Dacã una din condiþiile
de mai sus nu poate fi
îndeplinitã, nu folosiþi

braþul de remorcare ºi duceþi-l la
verificare la un dealer Ford. 

Conducerea fãrã remorcã
• Demontaþi braþul de remorcare

atunci când acesta nu este folosit ºi
asiguraþi-l cu cârligul de fixare în partea
dreaptã, în partea din spate a
portbagajului.

Nu lãsaþi niciodatã bra-
þul de remorcare neasigurat
în vehiculul dumneavoastrã

(existã riscul de rãnire prin
accidentare).
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• Introduceþi fiºa în locaºul ei dupã
ce aþi scos braþul de remorcare.

• Puneþi la loc capacul (numai la
modelul Wagon).

• Introduceþi capacul de dedesubt,
pânã ce se fixeazã ferm.

Întreþinerea
Pãstraþi sistemul curat. Ungeþi

periodic sistemul de blocare cu grafit.

Demontaþi braþul de
remorcare ºi protejaþi locul
rezervat fiºei înainte de

curãþarea cu aburi a vehiculului dvs.

Deplasarea vehiculului
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PORTBAGAJUL DE ACOPERIª
Sarcina maximã admisã pentru

acoperiº este de 75 kg, inclusiv port-
bagajul de acoperiº.

Un portbagaj de acoperiº 
încãrcat afecteazã centrul 
de greutate ºi aerodinamica

vehiculului, putând avea ºi o influenþã
negativã asupra manevrabilitãþi maºinii.
Când conduceþi la viteze mari sau cu
sarcini mari pe acoperiº (de ex.
echipament de surfing sau cutii de
schi), poate apãrea un puternic efect de
ridicare. De asemenea, distanþa de
frânare poate fi mai mare.

Reglaþi caracteristicile ºi viteza
vehiculului la noile circumstanþe, în
special la viraje ºi vânturi laterale.

Portbagajele de acoperiº cu sistem
adecvat de fixare sunt disponibile la
dealerii Ford. Puteþi obþine detalii
suplimentare din instrucþiunile de fixare
livrate împreunã cu portbagajul de
acoperiº Ford. Pentru a fixa portbagajul
de acoperiº, trebuie scoase ºinele la
modelele 4 uºi ºi 5 uºi. 

Toate fitingurile dintre
portbagajul de acoperiº ºi
vehicul trebuie verificate

înainte de pornire, la fiecare 50 de km
de condus ºi în mod regulat la fiecare
1000 km.

Nu depãºiþi greutatea brutã admisã.
Consultaþi capitolul Capacitãþi ºi

Specificaþii.
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Vehicule model Wagon cu portbagaj
de acoperiº integral

ªinele de montare laterale sunt
proiectate astfel încât sã se poatã monta
suporturile (pentru biciclete, schiuri
etc.) din gama de accesorii Ford.

Încãrcãturile pot fi distribuite uni-
form pe ºinele laterale sau transversale.
Nu puneþi greutãþi direct pe suprafaþa
acoperiºului.

ªinele transversale blocabile cu cheie
de fixare din gama de accesorii Ford pot
fi obþinute de la dealer-ul dvs. Ford. 

Notã: Nu fixaþi niciodatã ºinele
transversale peste zona de ridicare din
spate a trapei de aerisire (vezi dimensiu-
nile) când aceasta este ridicatã. Pentru a
reduce zgomotul produs de vânt, cele
douã ºine transversale pot fi montate la
o distanþã de 30 cm sau pot fi scoase cu
totul atunci când nu sunt folosite.

Suspensie cu autoechilibrare
Atunci când vehiculul este dotat cu

suspensie spate cu auto-echilibrare,
vehiculul va avea în timpul mersului
aproximativ aceeaºi înãlþime indiferent
de greutate.

În timpul mersului, sistemul va
menþine automat înãlþimea corectã de
rulare, indiferent dacã se adaugã sau se
scoate greutate. 

Dacã vehiculul este dotat cu sistem
de reglare a înãlþimii farurilor, aveþi
grijã sã folosiþi poziþia corespunzãtoare
a comutatorului. 

Deplasarea vehiculului

155

134-232.qxp  3/7/2006  2:20 PM  Page 155



CONSUMUL DE COMBUSTIBIL
Pentru a avea date de referinþã

comparabile, consumul de combustibil
este mãsurat de toþi producãtorii de
vehicule din Europa în condiþiile de
testare aprobate oficial ºi strict
controlate: Directiva CE 80/1268 CEE
(versiunea 93/116/CE).

Consumul de combustibil ºi
emanaþiile de CO2 depind de motor,
tipul de transmisie, dimensiunea anve-
lopelor, greutatea vehiculului ºi mulþi
alþi factori. Consultaþi tabelele cu pri-
vire la consumul de combustibil din
capitolul Capacitãþi ºi specificaþii.

Consumul mare de combustibil este
afectat de urmãtorii factori.

Selectarea treptei de vitezã ºi a
vitezei de conducere

Graficul de mai sus indicã
modul în care combustibilul este

afectat de viteza ºi de alegerea treptei de
vitezã. Menþinerea treptelor inferioare de
vitezã în scopul creºterii acceleraþiei va
avea ca rezultat un consum de
combustibil semnificativ mai mare.

Lungimea drumului parcurs /
temperatura motorului

Pornirile frecvente pe timp rece ºi
parcurgerea de distanþe scurte mãreºte
considerabil consumul de combustibil.

Condiþiile de trafic ºi starea
drumului

Consumul de combustibil creºte în
trafic lent, la urcarea de pante, serpen-
tine frecvente ºi drumuri accidentate.

Modul de conducere al vehiculului
Anticipaþi riscurile ºi pãstraþi o

distanþã de siguranþã faþã de vehiculul
din faþã. 

Acest lucru reduce nu numai
consumul de combustibil, dar ºi nivelul
zgomotului.

Dacã trebuie sã aºteptaþi un
timp îndelungat la o trecere de

cale feratã sau semafor, este recoman-
dabil sã opriþi motorul.

Trei minute de aºteptare cu motorul
la ralanti echivaleazã cu 1 km. parcurs.

Condiþiile de încãrcare a vehiculului
Cu cât vehiculul este mai încãrcat,

cu atât consumul de combustibil va fi
mai mare. Demontaþi portbagajul dupã
folosire.
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Starea vehiculului
Presiunea redusã a pneurilor sau

întreþinerea inadecvatã a motorului sau
a vehiculului duce de asemenea la
creºterea consumului de combustibil. 

Sfaturi pentru o conducere
economicã ºi protecþia mediului:

• Conduceþi economic ºi folosiþi
consumatori electrici suplimentari
numai atunci când este nevoie.

• Plecaþi imediat de pe loc, fãrã a
încãlzi motorul mai întâi.

• Acceleraþi uºor.

• Schimbaþi cât mai repede în
treapta superioarã de vitezã pentru a
ajunge la o turaþie redusã a motorului.

• Menþineþi cât mai mult treapta cea
mai mare de vitezã. Treceþi într-o vitezã
inferioarã doar când motorul nu mai
ruleazã perfect (consultaþi tabelul cu
date privind schimbarea treptelor de
viteze din capitolul Capacitãþi ºi

specificaþii).

• Evitaþi supraaccelerarea  motoru-
lui. Consumul de combustibil este redus
cu pânã la 50% doar când se atinge  ¾
din viteza maximã. 

• Anticipaþi condiþiile de trafic.

• Opriþi sistemul de aer condiþionat
ºi de încãlzire a parbrizului ºi a lunetei
atunci când nu e nevoie.

• Verificaþi/reglaþi presiunea
pneurilor cu regularitate.

• Duceþi regulat vehiculul la
service, de preferinþã la dealer-ul dvs.
Ford.

Evitarea avarierii vehiculului
Când conduceþi pe suprafeþe de

ºosea dificile, în serpentine în rampã,
rampe abrupte, trebuie sã se acorde o
atenþie specialã, pentru a nu avaria
pãrþile joase ale vehiculului, precum
spoiler-ul ºi þeava de eºapament.

O atenþie specialã trebuie acordatã
atunci când se conduc vehicule cu o
gardã de sol joasã (de exemplu
Modelele ST220, cu suspensie sport)
sau atunci când vehiculul este complet
încãrcat.

Deplasarea vehiculului
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FRÂNELE
Sistemul de frânare cu circuit dublu

Vehiculul dvs. este echipat cu un
sistem de frânare cu circuit dublu,
distribuit diagonal. Dacã unul din
circuitele de frânã se defecteazã,
celãlalt rãmâne în funcþiune.

În cazul defectãrii unui
circuit, va trebui sã apãsaþi
mai tare pe pedala de frânã
ºi sã vã asiguraþi distanþe

mai mari de frânare. Verificaþi sistemul
de frânare la un dealer Ford înainte de a
vã continua cãlãtoria.

Discurile de frânã
Discurile de frânã umede scad

eficienþa frânãrii. La plecarea din staþia
de spãlare auto, apãsaþi uºurel pe pedale
de frânã în timpul mersului pentru a
îndepãrta pelicula de apã. 

Lichidul de frânã
Dacã lampa de avertizare pentru

sistemul de frânare nu se stinge când
eliberaþi frâna de mânã înseamnã cã
nivelul lichidului de frânã este scãzut.
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Sistemul de Frânare cu Anti blocare
(ABS)

Sistemul ABS împiedicã blocarea
roþilor, chiar în cazul unei frânãri
bruºte. Ca urmare, puteþi în continuare
controla direcþia vehiculului, evitând
obstacolele.

Funcþionarea sistemului de frânare
cu anti blocare

Sistemul de frânare cu anti blocare
nu acþioneazã în cazul frânãrii normale.
El este activat doar când roþile sunt pe
punctul de a se bloca. Funcþionarea lui
este indicatã de o serie de impulsuri în
pedalã de frânã. Nu eliberaþi pedala în
timpul frânãrii.

Deplasarea vehiculului
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Frânarea cu ABS
În caz de urgenþã,

apãsaþi cu toatã forþa
pedala de frânã ºi pedala
de ambreiaj. Sistemul
ABS va acþiona imediat,
aju-tându-vã sã menþineþi
contro-lul vehiculului ºi, dacã
este spaþiu destul, sã evitaþi
obstacolele.

Vã recomandãm sã vã familiarizaþi
cu aceastã tehnicã de frânare. Totuºi,
evitaþi riscurile inutile.

Deºi sistemul ABS
asigurã o eficienþã optimã a
frânãrii, distanþele de oprire

pot varia mult în funcþie de suprafaþã ºi
starea drumului. Folosirea sistemului
ABS nu poate elimina pericolele
inerente legate de conducerea prea
aproape de vehiculul din faþã,
acvaplanare, vitezã prea mare
la viraje sau suprafeþele de
drum deteriorate. 

La frânarea cu ABS în caz de
urgenþã existã douã reguli importante:

1. Apãsaþi cu putere pedalele de
frânã ºi ambreiaj.

2. Viraþi în jurul
obstacolului. Indiferent cât de

tare frânaþi, se va menþine
controlul direcþiei.
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Sistemul de Asistare Frâne în caz de
Urgenþã

Sistemul de Asistare Frâne în caz de
urgenþã (EBA) mãsoarã viteza la care este
activatã pedala de frânã. Dacã sistemul
detecteazã o situaþie de frânare de urgenþã,
EBA iniþiazã automat efectul de frânare
completã. Acest lucru reduce semnificativ
distanþa de oprire a vehiculului.

Acesta reduce distanþa de frânare în
condiþii critice. Vehiculele prevãzute cu
ESP sunt echipate cu un Sistem
Electronic de Asistare Frâne, în timp ce
vehiculele care nu sunt prevãzute cu
ESP sunt echipate cu Sistem Mecanic
de Asistare a Frânelor.

EBA este un sistem
opþional care nu este creat
pentru a-l scuti pe ºofer de
faptul cã trebuie sã fie atent

în timpul ºofatului.

Programul Electronic de Stabilitate
(ESP)

Sistemul controleazã tracþiunea,
stabilitatea ºi manevrabilitatea vehicu-
lului în timpul accelerãrii ºi al frânãrii
printr-o combinaþie de control al
motorului ºi al frânei.

ªoferii nu trebuie sã-ºi
asume riscuri inutile
datoritã potenþialului de

siguranþã oferit de acest sistem.

Deplasarea vehiculului
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Principiul de funcþionare
Sistemul ESP asigurã o funcþie

crescutã de control al tracþiunii, redu-
când rotirea roþilor motrice în timpul
accelerãrii. Acest lucru îmbunãtãþeºte
capacitatea de deplasare pe drumuri
alunecoase sau suprafeþe denivelate. În
timpul frânãrii, previne de asemenea
blocarea roþilor. Sistemul controleazã
de asemenea stabilitatea, contrabalan-
sând tendinþa vehiculului de a devia
brusc de la calea de rulare. Acest lucru
se realizeazã prin frânarea individualã a
roþilor ºi/sau reducerea momentului
motorului, în funcþie de necesitate. 

La cuplarea contactului (poziþia
“II”), lampa de control se aprinde scurt
pentru a conforma cã sistemul este
operaþional.

În timpul mersului, lampa de
control lumineazã cu intermitenþã în
timpul acþionãrii ESP.

Atunci când lampa de
control ESP lumineazã inter-
mitent, ºoferul trebuie sã fie

atent ºi sã-ºi adapteze stilul de condus
la condiþiile existente.

Dacã lampa de control nu se
aprinde în momentul cuplãrii contac-
tului sau rãmâne aprinsã în timpul
mersului înseamnã cã existã o
defecþiune. (Dacã sistemul nu a fost
deconectat de ºofer, vezi mai jos).

În timpul defecþiunii, sistemul se va
deconecta automat. Verificaþi sistemul
la un dealer Ford.
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Deconectarea ESP
Atunci când conduceþi pe zãpadã

adâncã sau nisip, se poate sã constataþi
cã e mai avantajos sã deconecteze
sistemul, de ex. pentru a scoate
vehiculul din zãpadã prin împingere
înainte ºi înapoi. 

Sistemul poate fi oprit manual
apãsând scurt comutatorul (timp deo
secundã) ESP. Atunci când sistemul
este deconectat, atât lampa de control
ESP de pe tabloul de bord ºi lampa de
comutator vor fi aprinse. Sistemul poate
fi reactivat apãsând din nou pe
comutator.

Ori de câte ori se porneºte motorul,
sistemul este selectat în mod automat.

Pentru mai multe detalii, consultaþi
secþiunile Comutatorul pentru Pro-

gramul Electronic de Stabilitate (ESP),

ºi Lampa de Control pentru Programul

Electronic de Stabilitate (ESP).

Deplasarea vehiculului
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SENZOR CU ULTRASUNETE 
PENTRU DISTANÞA DE PARCARE

Sistemul constã din senzori de
ultrasunete de pe bara de protecþie din
spate, un dispozitiv de control ºi un
afiºaj/o sonerie în tapiþeria de pe stâlpul
din spate. Sistemul mãsoarã distanþa
pânã la cel mai apropiat obstacol la
deplasarea cu spatele ºi ajutã ºoferul sã
estimeze corect distanþa prin semnale
vizuale ºi sonore.

Senzorul de distanþã de
parcare este un sistem
auxiliar care nu eliminã
necesitatea de a lua mãsuri

de precauþie la deplasarea cu spatele. În
unele cazuri, se poate întâmpla ca
obiecte aflate foarte aproape de vehicul
(aprox. 30 cm), dedesubtul sau deasupra
senzorului de parcare sã nu fie detectate
de acest senzor ºi pot cauza deteriorãri
autovehiculului.  În caz de ploaie
torenþialã sau condiþii adverse similare,
este posibil ca senzorul sã nu poatã
întotdeauna mãsura cu exactitate distanþa
faþã de obstacolele din apropiere. În
cazul prezenþei de unde sistemul este
activat automat dupã pornirea
motorului ºi selectarea treptei de
marºarier.  Se va auzi un semnal sonor
scurt, indicând faptul cã sistemul este
pregãtit.

Defectarea sistemului va fi indicatã
printr-un semnal sonor puternic. Se vor
aprinde simultan douã lumini roºii de
avertizare pe afiºaj. Defectarea fiºei de
codare este indicatã printr-un semnal
sonor continuu puternic, la interval de
trei secunde. În ambele cazuri, sistemul
nu este fiabil. Verificaþi sistemul la un
dealer Ford. 
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Scoateþi întotdeauna
braþul de remorcare atunci
când nu-l folosiþi. 

Vehiculele cu echipament original
de remorcare Ford, fix sau detaºabil,
indicã distanþa de la barã la obstacol. 

Fiþi atenþi atunci când
este instalat un braþ de
remorcare. 

Intervalul de mãsurare este divizat
în ºapte zone de avertizare. Se va
aprinde un numãr corespunzãtor de
lumini de avertizare ºi soneria va suna
pentru a vã informa asupra distanþei
pânã la obstacol. Vezi desenele.

Notã: Pentru vehiculele cu braþ fix
de remorcare original Ford ºi
echipamentul electric, toate intervalele
de mãsurare vor fi reduse cu 10 cm. 

Aveþi grijã întotdeauna ca senzorii
sã nu fie murdari de noroi, gheaþã sau
zãpadã (nu curãþaþi cu obiecte ascuþite). 

Deplasarea vehiculului
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BUTON PENTRU LUMINILE DE
AVARIE

Folosiþi-l doar în caz de urgenþã
pentru a-i avertiza pe ceilalþi condu-
cãtori cã vehiculul este defect sau cã se
apropie de un pericol. Apãsaþi butonul
pentru conectare sau deconectare. 

Luminile de avarie se pot aprinde
cu contactul decuplat. 

PROGRAM DE STRATEGIE PEN-
TRU O FUNCÞIONARE LIMITATÃ

Sistemul de management al
motorului dispune de un program de
“Strategie pentru o Funcþionare
Limitatã”.

Dacã apare o defecþiune la sistem,
lampa de avertizare pentru motor va
lumina, motorul va continua sã funcþio-
neze. Totuºi, performanþa motorului
poate fi redusã. 

Vehiculul poate fi condus cu viteze
de croazierã reduse depinzând de
suprafaþa carosabilului.

Dacã lampa de control  a
motorului se aprinde,
verrificaþi imediat vehiculul

la un dealer Ford.
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COMUTATORUL DE OPRIRE A
SISTEMULUI DE INJECÞIE A
COMBUSTIBILULUI
(Motoare Duratec)

Vehiculul este echipat cu un
comutator care opreºte alimentarea cu
combustibil în cazul unui accident.
Acest lucru este destinat în primul rând
siguranþei dvs.

Comutatorul poate fi activat ºi de
vibraþii puternice (de ex. coliziune la
parcare).

Comutatorul se aflã pe panoul
lateral în faþa uºii din stânga. Când
comutatorul este activat, butonul
trebuie sã fie ridicat.

Nu resetaþi comutatorul
de oprire a pompei de
combustibil dacã vedeþi sau

mirosiþi scurgeri de combustibil din
sistemul de alimentare cu combustibil.

Resetarea comutatorului
• Rotiþi cheia din contact la poziþia “0”.
• Verificaþi sã nu existe scurgeri la

sistemul de alimentare cu combustibil.
• Dacã nu observaþi scurgeri, resetaþi

comutatorul apãsând butonul (vezi
imaginea).

• Rotiþi cheia din contact la poziþia “II”.
Dupã câteva secunde, rotiþi înapoi la
poziþia “I”.

• Verificaþi din nou sã nu existe scurgeri
la sistemul de alimentare cu combustibil.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului
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ÎNLOCUIREA UNUI BEC

Întotdeauna stingeþi farurile ºi
opriþi contactul înainte de a înlocui
vreun bec.

Nu atingeþi niciodatã partea de
sticlã a becurilor cu halogen. Montaþi
doar becuri care au filtru UV. Înlocuiþi
întotdeauna un bec defect cu unul nou
de acelaºi tip. 

Verificaþi reglarea faru-
rilor dupã înlocuirea unui
bec.

Atunci când înlocuiþi un bec
curãþaþi lentila farului cu o cârpã umedã
pentru a evita încãrcarea cu energie
electrostaticã, care poate atrage praful
pe lentilele de plastic.

La vehiculele echipate
cu faruri Xenon, apelaþi la
dealer-ul Ford pentru a vã

schimba becurile farurilor. Existã riscul
rãnirii din cauza voltajului ridicat.
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Faruri, lumini laterale, semnaliza-
toare

Dacã este necesar sã se scoatã
ansamblul farurilor pentru a înlocui
vreun bec.

Scoaterea ansamblului farurilor
• Deschideþi capota.
• Desfaceþi cele douã cleme rotative

de la ambele capete ale mãºtii
radiatorului ºi trageþi afarã masca.

• Apucaþi de unul dintre inelele de
tragere ºi scoateþi bolþul de blocare.
Repetaþi operaþia cu celãlalt bolþ.

• Scoateþi cu grijã ansamblul farului
ºi decuplaþi firul conector.

Semnalizator
Bec sferic de 21 W, portocaliu
Rãsuciþi suportul becului în sens

invers acelor de ceasornic ºi trageþi-l
afarã. Rãsuciþi uºor becul în sens invers
acelor de ceasornic ºi scoateþi-l.
Înlocuiþi becul.

La reinstalare, aveþi grijã la inelele
de ghidare.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului
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Luminile laterale

Bec cu suport trapezoidal de 5 W.

Rãsuciþi capacul în sens invers
acelor de ceasornic ºi demontaþi-l.
Folosind o ºurubelniþã cu capul plat,
trageþi afarã cu grijã soclul becului.
Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l. 

La reinstalare, aveþi grijã la inelele
de ghidare.

Deschiderea ansamblului farurilor
Decuplaþi firul conector. Eliberaþi

clemele din spatele ansamblului farului
ºi scoateþi capacul. La instalarea în
ordine inversã, aveþi grijã ca aceste
cleme sã fie fixate corect.

Faruri - fazã scurtã 
Bec halogen H7 de 55 W.
Scoateþi firul conector cu o

ºurubelniþã. Eliberaþi clema pentru
cablu ºi scoateþi lampa. Înlocuiþi becul.
Instalaþi în ordine inversã. 
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Faruri - fazã lungã

Bec halogen H1 de 55 W.
Scoateþi firul conector. Eliberaþi

clema pentru cablu ºi scoateþi lampa.
Înlocuiþi becul. Instalaþi în ordine
inversã. 

Semnalizator intermitent

Bec cu suport trapezoidal de 5 W.
Glisaþi ansamblul farului mai întâi

în sus, apoi lateral, ºi scoateþi-l complet.
Apucaþi suportul becului, rãsuciþi
carcasa lãmpii în sens invers acelor de
ceasornic ºi scoateþi becul. Instalaþi în
ordine inversã.  

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului
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Lumini de întâmpinare (în funcþie de
model)

Vã rugãm consultaþi un expert în
acest domeniu.

Se recomandã mecanicii FORD.

Faruri de ceaþã
Se recomandã mecanicii FORD.
Pentru autovehicule cu barã de

protecþie tip sport sau modelele ST220,
vã rugãm sã consultaþi pagina
urmãtoare.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului
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Vehicule cu barã de protecþie tip
sport

Bec halogen H3, de 55 W.
Slãbiþi ºuruburile Philips din

suportul farului de ceaþã. Scoateþi
suportul farului de ceaþã. Slãbiþi cele
douã ºuruburi Phillips ºi scoateþi
ansamblul farului. Scoateþi firul
conector. Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.

Instalaþi în ordine inversã.

Modelele ST220

Bec halogen H7 de 55W
Slãbiþi ºuruburile Philips din

suportul farului de ceaþã. Scoateþi
suportul farului de ceaþã. Slãbiþi cele
douã ºuruburi Philips ºi scoateþi
ansamblul farului. Scoateþi firul
conector. Rotiþi în sens invers acelor de
ceasornic partea din spate a
ansamblului ºi trageþi-l uºor. Scoateþi
becul ºi înlocuiþi-l.

Instalaþi în ordine inversã.
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Lumini spate (Modelele cu 4 ºi 5 uºi)
Deschideþi hayonul. Din interiorul

portbagajului, eliberaþi clemele rotative
ale capacului ansamblului lãmpilor din
spate. Scoateþi capacul. Apãsaþi inelul
de blocare ºi separaþi ansamblul de
carcasa lãmpilor. Rotiþi uºor becul în
sens invers acelor de ceasornic ºi
scoateþi-l. Înlocuiþi becul. Instalaþi în
ordine inversã. Dupã instalare,
verificaþi dacã lãmpile funcþioneazã
corect. 

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Semnalizator, 21 W

Luminã frânã/hayon, 21/4 W

Luminã marºarier, bec halogen H1

Luminã hayon 5 W

Lampã ceaþã spate, 21 W

Luminã hayon 5 W
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Lumini spate (Modelele “Wagon”)
Deschideþi hayonul. Din interiorul

portbagajului, scoateþi capacul superior
al ansamblului lãmpilor din spate.
Scoateþi capacul. Capacul inferior este
fixat cu velcro. Trageþi afarã capacul.
Deºurubaþi cele douã piuliþe-fluture de
pe ansamblul lãmpilor. Asiguraþi-vã cã
piuliþele-fluture nu cad în deschizaturã.
Scoateþi cu grijã ansamblul lãmpilor.
Rotiþi uºor becul în sens invers acelor
de ceasornic ºi scoateþi-l. Înlocuiþi
becul. Instalaþi în ordine inversã. Dupã
instalare, verificaþi cã lãmpile fun-
cþioneazã corect. 

Lampã de frânã instalatã în partea
centralã sus

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Luminã frânã, 21 W

Semnalizator, 21 W, portocaliu

Luminã marºarier, 21 W, bec halogen

Lampã ceaþã spate/luminã hayon, 21/4 W
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Bec cu suport trapezoidal de 5 W (5x).
4 uºi: îndepãrtaþi capacul.

Deschideþi hayonul.
5 uºi ºi wagon: Scoateþi cele douã

ºuruburi Philips ºi îndepãrtaþi capacul.
Scoateþi firul conector ºi îndepãrtaþi

ansamblul lãmpii. Trageþi afarã capacul.
Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l. 

Instalaþi în ordine inversã.

Luminã de la placa de înmatriculare
Bec tubular de 5 W
Slãbiþi cele douã ºuruburi Philips ºi

scoateþi ansamblul lãmpii. Scoateþi
becul ºi înlocuiþi-l. Instalaþi în ordine
inversã.
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Lumini interioare
Bec tubular de 10 W. 
Stingeþi luminile interioare (poziþia

din mijloc a comutatorului). Scoateþi
ansamblul becului în partea opusã
comutatorului cu o ºurubelniþã dreaptã.

Plafoniera faþã: înlocuiþi becul.

Plafoniera spate: scoateþi reflec-
torul ºi înlocuiþi becul.

Montaþi noul bec în ordine inversã.

În spatele parasolarelor:
Bec cu suport trapezoidal de 5 W.
Scoateþi lentilele. Înlocuiþi becul.
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Lumini de citit
Bec cu suport trapezoidal de 5 W.
Becurile pot fi înlocuite dupã ce

placa de contact a fost rotitã înapoi.

Luminã torpedou
Bec cu suport trapezoidal de 5 W.
Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.

Luminã spaþiu picioare
Bec cu suport trapezoidal de 5 W.
Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.

Luminã portbagaj
Bec tubular de 10 W.
Scoateþi cu grijã ansamblul becului

din suport cu o ºurubelniþã cu capul plat
ºi scoateþi becul. 

Instalaþi în ordine inversã.
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Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

SIGURANÞE ªI RELEE

Opriþi contactul ºi toate
echipamentele electrice îna-
inte de a schimba o sigu-

ranþã sau un releu.

Înlocuiþi întotdeauna o siguranþã
defectã cu una nouã având aceleaºi
caracteristici. 

Cutiile cu siguranþe care conþin
siguranþele ºi releele principale sunt
amplasate conform imaginii.

Înlocuirea releelor necesitã cunoº-
tinþe de specialitate.

Orice modificãri neauto-
rizate aduse sistemului e-
lectric sau de alimentare cu

combustibil ale vehiculului pot sã aibã
influenþe negative asupra performanþei
vehiculului ºi constituie un pericol de
incendiu sau prejudiciu adus siguranþei.
Prin urmare, este recomandat orice
intervenþie care implicã demontarea
sistemului electric sau a celui de
alimentare cu combustibil sã fie fãcutã de
un dealer Ford.

O siguranþã arsã poate fi identifica-
tã dupã firul întrerupt. Toate siguranþele
se monteazã prin împingere.

Cutie
auxiliarã

cu
siguranþe

Cutie
centralã cu
siguranþe

Siguranþã A1

Mini-siguranþã
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Cutie cu siguranþe auxiliarã
Aceasta se afla amplasatã în partea

din stânga a compartimentului moto-
rului.

Pentru a verifica sau înlocui o sigu-
ranþã, scoateþi mai întâi capacul bate-
riei(1). Scoateþi capacul cutiei cu
siguranþe (2) eliberând dispozitivul de
prindere ºi apoi ridicând. 

Veþi gãsi schema siguranþelor în
interiorul capacului cutiei cu siguranþe.

Schimbarea unei siguranþe
Un dispozitiv de scoatere a

siguranþelor ºi siguranþe de rezervã vã
sunt oferite împreunã cu vehiculul dvs.
Le veþi gãsi în cutia auxiliarã cu
siguranþe.

Cutia centralã cu siguranþe
Cutia centralã cu siguranþe se aflã

în spatele compartimentului de depozi-
tare, sub panoul de instrumente. Pentru
a scoate compartimentul de depozitare,
deschideþi-l ºi trageþi-l în exterior.

Pentru a reinstala compartimentul
de depozitare, fixaþi-l în deschizãturã ºi
împingeþi-l pânã când simþiþi cã a ajuns
la capãt.

Eticheta schemei de siguranþe,
amplasatã în exteriorul compartimen-
tului de depozitare scos, vã va ajuta sã
identificaþi siguranþele.
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Urmãtoarele siguranþe ºi relee sunt identificate de simbolul “Vezi Manualul
Proprietarului” din schemele de siguranþe ale vehiculului dvs.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Cutia auxiliarã cu siguranþe
Siguranþa Circuite protejate

16/18 Faruri convenþionale: 7,5 A; Faruri Xenon: 20 A
17 Transmisie automatã: 10A
23 Fuel Fired Heater (Disel:20A

Battery Backed-up Sounder (ST220): 7,5A
34 Dioda modul electronic
35 Dioda aer condiþionat
36 Dioda ventilator rãcire motor
37 Senzor HO2S

40 Control valve motor/Senzor vitezã vehicul
42 Management motor/motoare Duratec: 10 A; 

Motoare DuraTorq: 15 A
Relee Circuite

R8 Bujie incandescentã (Diesel); Lumini marºarier (ST220 - 
transmisie automatã)

R9 Ventilator motor; Lumini marºarier (Diesel - transmisie 
automatã)

Cutia centralã cu siguranþe
Siguranþa Circuite protejate

69 Sistem audio sau sistem audio ºi panou de instrumente
74 Remorcã - siguranþa max. 20 A
78 Panou cu instrumente
80 Lumini marºarier
81 Dezactivare airbag pasagerul din dreapta+Controlat

Automat al Temperaturii
84 Lumini de poziþie pe timpul zilei
92 Remorcã - siguranþa max. 20 A
93 Luminã frânã
97 Luminã placuþã de înmatriculare
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Simbol Definiþie Simbol Definiþie

Comutator fazã scurtã
sau Comutator lumini
parcare

Vezi “Manualul proprie-
tarului”

Air bag

ABS

Fazã lungã sau faruri

Fazã scurtã

Faruri ceaþã

Lãmpi ceaþã spate

Luminã marºarier

Lumini parcare

Lumini interioare

Spãlare faruri

Încãlzire parbriz, comu-
tator încãlzire parbriz

Încãlzire lunetã

ªtergãtor parbriz, comu-
tator ºtergãtor parbriz

ªtergãtor lunetã

Încãlzire oglinzi

Oglinzi retovizoare exte-
rioare acþionate electric,
ceas

Simboluri în cutiile de siguranþe
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Simboluri în cutiile cu siguranþe

Simbol SimbolDefiniþie Definiþie

Geamuri electrice spate

Geamuri electrice faþã 

Trapa aerisire
Lampi ceaþã

Scaune acþionate
electric

Încalzire scaune

Ventilator încalzitor

Aer condiþionat,
Ventilator
încãlzitor ABS

Aer condiþionat

Brichetã

Lumini avarie

Claxon

Blocare electricã uºã

Management motor sau
modul electronic

Demaror

Contact/Comutator
contact

Pompã combustibil

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului
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Încalzire ºi ventilare
scaune
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Cod culoare pentru minisiguranþe

Culoare Valoare în amperi

Cod culoare pentru siguranþe A1

Culoare Valoare în amperi

gri

violet

roz

cafeniu

maro

roºu

albastru

galben

natural

verde

albastru

roz

verde

roºu

galben

maro

negru

Senzor baterie

Punct alimentare

Alimentare B+

Ventilator rãcire motor

Transmisie automata

Diodã

Încãlzitor auxiliar, Bujie
incandescentã diesel,
Releu pompã de injecþie,
Încãlzitor alimentat cu
combustibil
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SCHIMBAREA UNEI ROÞI

Este extrem de impor-
tant sã respectaþi urmãtoa-
rele mãsuri de precauþie

înainte de a ridica vehiculul pe cric:

Parcaþi autovehiculul în aºa fel
încât sã nu vã expuneþi pericolelor ºi sã
nu împiedicaþi traficul atunci când
schimbaþi o roatã. Atenþionaþi ceilalþi
ºoferi instalând un triunghi reflecto-
rizant.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului
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Asiguraþi-vã cã vehiculul stã pe o
suprafaþã solidã ºi planã. dacã este
necesar, asiguraþi vehiculul cu
dispozitive de blocare suplimentare.

Asiguraþi-vã cã roþile din faþã sunt
îndreptate perfect înainte.

Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi
viteza întâi sau marºarierul. 

Dacã vehiculul este cu transmisie
automatã, selectaþi poziþia “P”.
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Transmisie manualã cu 5 trepte

Transmisie manualã cu 6 trepte

Transmisie  automatã
cu 4/5 trepte
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Roata de rezervã

Dacã dimensiunea (jantã
sau anvelopã) roþii de
rezervã diferã de cea a

celorlalte roþi montate, trebuie
respectate urmãtoarele reguli:

• Nu depãºiþi viteza maximã de
80 km/h;

• Circulaþi pe o distanþã cât mai
scurtã;

• Nu montaþi mai mult de o roatã de
rezervã în acelaºi timp;

• Nu utilizaþi lanþuri de zãpadã pe
aceastã roatã;

• Nu duceþi maºina la o spãlãtorie
auto automatã.

• Vehiculele ce dispun de Program
Electronic de Stabilitate (ESP) se pot
comporta într-un mod neobiºnuit, lucru
ce poate fi evitat deconectând sistemul. 

• Conduceþi cu atenþie ºi înlocuiþi
roata de rezervã cât mai repede.
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Modelele cu 4 ºi 5 uºi

Roata de rezervã se aflã sub
înveliºul de protecþie al podelei
portbagajului.

• Ridicaþi partea din spate a
înveliºului de protecþie al podelei
portbagajului ºi scoateþi-l. 

• Deºurubaþi complet dispozitivul
de blocare, rotind în sens invers acelor
de ceasornic.

• Ridicaþi roata de rezervã.
• Scoateþi cricul care se aflã sub

roata de rezervã.
• Aºezaþi roata defectã în ordine

inversã.

Modelul “Wagon”
Roata de rezervã se aflã sub

înveliºul de protecþie al podelei
portbagajului.

• Ridicaþi covoraºul din portbagaj ºi
scoateþi-l.
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• Deºurubaþi complet dispozitivul
de blocare, rotind în sens invers acelor
de ceasornic.

• Ridicaþi roata de rezervã.
• Scoateþi cricul care se aflã sub

roata de rezervã.
• Aºezaþi roata defectã în ordine

inversã.

Cricul vehiculului

Ridicaþi vehiculul cu
cricul doar pentru a schimba
roþi. Nu lucraþi sub vehicul

în aceastã situaþie.

Cricul ºi cheia de roatã se aflã în
locaºul roþii de rezervã. Deºurubaþi
dispozitivul de blocare rotind în sens
invers acelor de ceasornic ºi scoateþi
cricul ºi cheia de roatã.
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Locuri de montare a cricului
Cricul trebuie folosit doar în

locurile specifice de sub cadrul inferior. 
Punctul frontal de instalare a

cricului se aflã la aprox. 27 cm de
marginea din faþã (1) a cadrului inferior.
Dacã deschideþi Ghidul Proprietarului,
el are o lãrgime de aproape 27 cm.

Punctul posterior de instalare a
cricului se aflã la aprox. 10 cm de
marginea din spate (2) a cadrului
inferior. Pãtratul albastru de pe coperta
din faþã a Ghidului Proprietarului are o
lãrgime de aprox. 10 cm.

La vehiculele cu apãrãtori laterale,
acestea trebuie scoase înainte de
montarea cricului.

La scoatere, trageþi de marginea
inferioarã a apãrãtorii ºi rotiþi-o în sus,
dupã care trageþi-o afarã.
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Alte puncte de montare a cricului
Punctele (1) ºi (2) pot fi folosite

pentru ridicarea de cãtre macara,
echipamente de ridicare în ateliere
mecanice ºi suporþi de cricuri.

Poziþionarea în alte locuri poate
provoca deteriorãri grave ale carcasei,
sistemului de direcþie, suspensiei,
motorului, sistemului de frânare ºi
liniilor de alimentare.

Demontarea unei roþi
• Asiguraþi-vã cã roþile din faþã sunt

îndreptate perfect înainte.
• Opriþi contactul.
• Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi

viteza întâi sau marºarierul. Dacã
vehiculul are transmisie automatã,
selectaþi poziþia .

• Toþi pasagerii trebuie sã coboare
din maºinã.

• Dacã este necesar, fixaþi vehiculul
sã nu alunece folosind dispozitive de
blocare potrivite.
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• Introduceþi partea platã a cheii de
roatã între jantã ºi capacul butucului ºi
rãsuciþi cu grijã pentru a scoate capacul.

• Introduceþi cheia de piuliþe pe
piuliþa de blocare (doar la roþi cu jante
din aliaj).

• Slãbiþi uºor piuliþele roþilor.
• Cricul trebuie montat vertical pe

punctul de ridicare a maºinii.
• Ridicaþi vehiculul pânã ce roata nu

mai atinge solul.
• Desfaceþi ºi scoateþi piuliþele roþii

ºi scoateþi roata.
Dacã vehiculul este echipat cu roþi

din aliaj uºor, un certificat cu numere de
referinþã pentru piuliþele roþilor este
livrat o datã cu vehiculul. Piuliþele de
roþi ºi încuietorile de rezervã pot fi
obþinute ducând acest certificat la
dealer-ul dvs. Ford.
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Montarea unei roþi

Dacã vehiculul dvs este
echipat cu anvelope
direcþionale, asiguraþi-vã cã

sãgeþile de pe pereþii laterali ai anvelopelor
sunt orientate în direcþia de rotaþie când
autovehiculul se deplaseazã înainte.
Sãgeþile de pe ambii pereþi laterali indicã
direcþia de rotaþie.

Dacã o roatã de rezervã trebuie
montatã cu sãgeþile în sens invers direcþiei
de rotaþie, schimbaþi roata în direcþia
corectã la un service autorizat în cel mai
scurt timp posibil.

Jantele din aliaj nu trebuie 
securizate folosind piuliþe
pentru jantele din oþel.

• Împingeþi roata pe butucul roþii.
Înºurubaþi piuliþele roþii ºi strângeþi-le
rotindu-le în sensul acelor de ceasornic,
capãtul conic al acestora trebuind sã fie
spre roatã. 

• Coborâþi vehiculul ºi scoateþi
cricul.

• Introduceþi cheia de piuliþe pe
piuliþa de blocare (doar la roþi cu jante
din aliaj).

• Strângeþi complet piuliþele roþii în
modul arãtat. 

• Apãsaþi ferm capacul butucului cu
mâna.

• Depozitaþi cricul ºi roata defectã
în ordine inversã ºi asiguraþi-le.

Verificaþi cât mai rapid cuplul de
strângere a piuliþelor de la roþi ºi
presiunea pneului.

Notã: Piuliþele de fixare pentru
roþile din aliaj pot fi de asemenea
utilizate pentru fixarea pentru scurt
timp a roþilor din oþel (maximum douã
sãptãmâni). Urmaþi instrucþiunile din
secþiunea Roata de rezervã.

193

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp  3/7/2006  2:20 PM  Page 193



Depozitarea roþii defecte
Dacã vehiculul dvs. este echipat cu

un pneu de rezervã temporar, parcurgeþi
urmãtoarele etape pentru a depozita
roata defectã:

• Scoateþi distanþierul din locaºul
roþii de rezervã pentru a-l depozita mai
târziu în portbagaj.

• Depozitaþi cricul în locaºul roþii de
rezervã.

• Dispozitivul de prindere care þine
roata în locaºul roþii de rezervã trebuie
reglat conform dimensiunii pneului.
Scoateþi inelul ºi puneþi-l la loc conform
dimensiunii roþii defecte. Diferitele
poziþii sunt indicate cu dimensiunea
pneului  ºi un simbol.

• Depozitaþi roata de rezervã ºi
fixaþi-o cu ajutorul dispozitivului de
prindere.
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BATERIA

Sfaturi pentru siguranþa dumnea-
voastrã

Luaþi întotdeauna urmã-
toarele mãsuri de precauþie când
mânuiþi o baterie:

• Purtaþi ochelari de protecþie. Nu
lãsaþi acidul sau particule de plumb sã
intre în contact cu pielea sau
îmbrãcãmintea dvs.

• Acidul bateriei este caustic.
Purtaþi mãnuºi ºi ochelari de protecþie.
Nu zgâlþâiþi bateria, pentru cã acidul ar
putea ieºi prin orificiile de ventilare.
Dacã acidul este pulverizat în ochi,
spãlaþi imediat câteva minute cu apã
curatã ºi mergeþi apoi la doctor. Dacã
acidul este pulverizat pe piele sau
haine, neutralizaþi-l într-o baie alcalinã
(sãpun) ºi spãlaþi cu apã. Dacã acidul
este înghiþit, prezentaþi-vã de urgenþã la
medic.
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• Þineþi copiii deoparte de acidul
bateriei.

• La încãrcare, bateria poate degaja
un gaz exploziv.

• Orice flãcãri deschise sau scântei
sunt interzise. Fumatul este de aseme-
nea interzis. Evitaþi producerea de
scântei când mânuiþi fire ºi echipamente
electrice. Nu conectaþi polii bateriei.
Scurtcircuitul rezultat va provoca
scântei ºi poate cauza vãtãmãri
corporale.

• Sistemul electronic de aprindere
funcþioneazã cu tensiune înaltã. Nu
atingeþi niciodatã aceste componente cu
motorul în funcþiune sau contactul
cuplat.
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Scoaterea ºi instalarea
• Scoateþi capacul bateriei.

Luaþi întotdeauna
urmãtoarele mãsuri de
precauþie când scoateþi ºi

montaþi la loc o baterie:

Notã: Vehiculul dvs. este echipat cu
o baterie cu argint/calciu (marcatã Ca).
Aceastã baterie trebuie înlocuitã doar
cu o baterie cu argint/calciu. Nu se va
folosi nici un alt tip de baterie. Curentul
ºi capacitatea bateriei trebuie sã cores-
pundã celor ale bateriei vechi sau reco-
mandãrilor Ford. Pentru modelele
ST220 bateria trebuie sã comunice cu
exteriorul. Dupã înlocuirea acumu-
latorului asiguraþi-vã cã legãtura cu
exteriorul a fost restabilitã. Pentru a
obþine specificaþiile corecte ale bateriei,
contactaþi un dealer Ford.

• Cu contactul ºi toate echipa-
mentele electrice oprite, scoateþi mai
întâi cablul de la polul negativ (-). 
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Fiþi foarte atent sã împiedicaþi orice
contact simultan al polilor bateriei cu
obiecte din metal sau vreun contact
accidental între polul pozitiv ºi
caroseria vehiculului.

• Când reconectaþi bateria, conectaþi
mai întâi cablul de la polul pozitiv (+) ºi
apoi pe cel de la polul negativ (-).

Dacã bateria a fost deconectatã,
vehiculul se poate comporta într-un
mod neobiºnuit pe o distanþã de aprox.
8 km dupã reconectarea bateriei. Acest
lucru se datoreazã reînvãþãrii sistemului
de management al motorului ºi poate fi
ignorat.

Radioul trebuie reprogramat folo-
sind cheia codatã. Geamurile electrice
trebuie ºi ele reprogramate.

Bateriile folosite conþin
printre altele acid sulfuric ºi
plumb. Nu le aruncaþi în nici

un caz în gunoiul menajer. Folosiþi
locurile autorizate pentru aruncarea
deºeurilor.
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Procedura de pornire a motorului cu
baterie auxiliarã

Conectaþi numai baterii cu acelaºi
voltaj (12 V). Folosiþi cabluri de
legãturã de dimensiuni adecvate ºi care
au cleme izolate. Nu deconectaþi bateria
de la sistemul electric al vehiculului. 

Puteþi obþine cablurile de legaturã
de la dealer-ul dvs. Ford.

Conectarea cablurilor
• Poziþionaþi vehiculele astfel încât

sã nu se atingã.
• Opriþi motorul ºi orice echipa-

mente electrice ce nu sunt folosite.
• Conectaþi borna pozitivã (+) a

bateriei descãrcate la borna pozitivã (+)
a bateriei auxiliare (cablul 1).

• Conectaþi un capãt al celui de-al
doilea cablu la borna negativã (-) a
bateriei auxiliare ºi celãlalt capãt cât
mai departe de baterie la blocul
motorului ce trebuie pornit (cablul 2).
Nu conectaþi la borna negativã (-) a
bateriei descãrcate.

• Cablurile de legãtura nu trebuie sã
atingã nici o piesã în miºcare.
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Pornirea motorului
• Turaþi motorul vehiculului cu

bateria auxiliarã la turaþie moderatã.
• Porniþi motorul vehiculului cu

bateria descãrcatã.
• Turaþi motoarele ambelor vehicule

încã 3 min. înainte de a deconecta ca-
blurile de legãturã.

Deconectarea cablurilor
• Pentru a reduce tensiunile mari la

deconectare, porniþi ventilatorul ºi
sistemul de încãlzire a lunetei în
vehiculul cu bateria descãrcatã.

Nu aprindeþi farurile în
loc sã porniþi sistemul de
încãlzire a lunetei. Tensiu-

nea înaltã ar putea arde becurile.

• Deconectaþi mai întâi cablul 2 (-)
ºi apoi cablul 1 (+).
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REMORCAREA VEHICULULUI
Vehiculul este echipat cu inele de

remorcare cu ºurub pentru faþã ºi spate,
pentru ataºarea unuicablu de remorcare
Ford sau Motorcraft. Inelul de
remorcare este depozitat împreunã cu
cricul în portbagaj ºi trebuie
întotdeauna purtat în vehicul.

Inelul de remorcare cu
ºurub are filet pe stânga.
Pentru montare rotiþi-l în

sens invers acelor de ceasornic.
Strângeþi-l manual.

Scoateþi capacul de la bara de
protecþie cu ajutorul unei ºurubelniþe
drepte ºi montaþi inelul de remorcare.
Dupã folosire, deºurubaþi inelul de
remorcare ºi puneþi la loc capacul. 

La modelele ST220 cu 4/5 uºi,
pentru a utiliza inelul de remorcare din
spate, îndepãrtaþi grila centralã spate.
Introduceþi o ºurubelniþã ºi trageþi-o
afarã. Montaþi la loc grila când nu
folosiþi cârligul de remorcare din spate.
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Când remorcaþi, porniþi întotdeauna
de pe loc uºor ºi fãrã smucituri. O ten-
siune excesivã în cablul de remorcare
poate duce la deteriorarea vehiculului.

Cheia din contact
trebuie sã fie pusã pe poziþia
“II” când vehiculul este

remorcat, astfel încât sistemul de
direcþie, lãmpile indicatoare ale
direcþiei ºi luminile de frânã sã fie
operaþionale. Deoarece servofrâna ºi
servodirecþia nu funcþioneazã cu
motorul oprit, va trebui sã apãsaþi frâna
ºi sã rotiþi de volan cu putere mai mare.
Asiguraþi-vã cã aveþi distanþe mai mari
pentru frânare ºi manevrare.
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la vehiculele cu barã de protecþie tip sport

(modelele 4 ºi 5 uºi)
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Pornirea vehiculelor cu transmisie
manualã prin remorcare sau împingere

Pentru a preveni deteri-
orarea convertorului catali-
tic, nu porniþi vehiculul prin

remorcare sau împingere în timp ce
motorul este la temperatura de
funcþionare. Folosiþi o baterie auxiliarã
ºi cabluri de legãturã.

Este posibil sã porniþi motorul rece
prin remorcarea sau împingerea vehicu-
lului.

• Rotiþi cheia din contact pe poziþia
“II”.

• Apãsaþi pedala de acceleraþie.
• Apãsaþi pedala de ambreiaj ºi

selectaþi treapta a treia de vitezã.
• În timp ce vehiculul este remorcat

sau împins, eliberaþi uºor pedala de
ambreiaj.

Poate fi grea pornirea unui motor
diesel rece prin împingerea sau remor-
carea vehiculului, deoarece sistemul de
pornire la temperaturi reci nu poate
funcþiona dacã bateria este descãrcatã.
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Remorcarea vehiculelor cu trans-
misie automatã

Când este remorcat un vehicul cu
transmisie automatã, maneta schimbã-
torului de viteze trebuie sã fie în poziþia
“N” (neutru). Nu remorcaþi niciodatã un
astfel de vehicul la o vitezã mai mare de
50 km/h sau pe distanþã mai mare de
50 km. Dacã este necesarã remorcarea
pe o distanþã mai lungã, roþile condu-
cãtoare trebuie sã fie ridicate de pe
pãmânt. Vehiculul remorcat trebuie sã
fie cu faþa înainte.

Nu remorcaþi niciodatã un
vehicul cu spatele ºi cu roþile
conducãtoare rotindu-se. Dacã

aceastã instrucþiune nu este respectatã, se
poate defecta transmisia automatã.

Un vehicul cu transmisie automatã nu
poate fi pornit prin împingere sau
remorcare. Folosiþi o baterie auxiliarã ºi
cabluri de legãturã.
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Deblocarea manetei schimbãtorului
de viteze din poziþia de parcare în caz
de urgenþã (Transmisie automatã).

Este posibilã eliberarea mecanicã a
manetei schimbãtorului din poziþia de
parcare “P” în cazul descãrcãrii bateriei
sau a defectãrii sistemul electric.

Scoateþi capacul consolei centrale
de lângã maneta schimbãtorului cu
ajutorul unei ºurubelniþe cu capul plat
(sau a unui obiect similar).

Cu ajutorul cheii (sau a unui obiect
similar), apãsaþi maneta de blocare în
gaura de sub capac ºi în acelaºi timp
scoateþi maneta schimbãtorului din
poziþia “P”. 

Dacã maneta trece din
nou în poziþia “P”, repetaþi
procedura.
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SERVICE

Service asigurat de Ford
Când este vorba de operaþii esen-

þiale pentru o bunã fiabilitate ºi un bun
comportament la drum al vehiculului
dvs., respectaþi intervalele de service
indicate în Ghidul de Sevice. Vã reco-
mandãm sã apelaþi întotdeauna la un
dealer Ford.

Ce trebuie sã faceþi
Verificaþi cu regularitate ºi comple-

taþi nivelul lichidelor. Verificaþi presiu-
nea pneurilor ºi funcþionarea corectã a
frânelor ºi a luminilor. Verificaþi lãm-
pile de avertizare. Un plan de întreþinere
vã este furnizat pentru ajutor.

Rezervoarele pentru lichidul de
frânã, lichidul de rãcire ºi lichidul
servodirecþiei sunt transparente ºi
permit o verificare vizualã rapidã

Pentru a le identifica uºor, capacele
buºoanelor de umplere ºi joja de ulei
sunt marcate galben/negru.

Contactul trebuie oprit
înainte de a lucra la compar-
timentul motorului. Chiar ºi

cu contactul oprit, ventilatorul de rãcire
poate porni automat. De aceea fiþi
foarte atent sã nu va prindeþi hainele, în
special cravata sau eºarfa, în ventilator
sau curelele de transmisie.

Sistemul electronic de
aprindere funcþioneazã la o
tensiune înaltã. Nu atingeþi

aceste componente cu motorul în
funcþiune sau cu contactul cuplat.

Întreþinerea generalã a vehiculului
Când motorul este spãlat, resturile

de combustibil, ulei ºi lubrifianþi sunt
eliminate. 

Folosiþi doar zone de
spãlãtorie auto dispunând de
sisteme de evacuare a apei

ce nu dãuneazã mediului.

Aruncaþi uleiul de
motor, lichidul de frânã,
antigelul, bateriile ºi pneu-

rile uzate doar în locuri special amena-
jate sau cereþi ajutor vânzãtorului dvs.
atunci când le înlocuiþi. În nici un caz
nu le aruncaþi în gunoiul menajer sau în
canalele de scurgere.

Fiecare trebuie sã se gândeascã la
protecþia mediului. Contribuiþi ºi dvs. la
acest lucru.
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Plan de întreþinere

* Important: Aerul condiþionat
trebuie folosit cel puþin 30 de min. pe
lunã. 

Pãstraþi uleiurile, lubri-
fianþii ºi lichidele de la
motor departe de copii.

Respectaþi instrucþiunile scrise pe
recipiente. Evitaþi contactul pielii cu
uleiul de motor folosit.
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Verificare zilnica
• Funcþionarea tuturor luminilor

exterioare si interioare. Înlocuiþi
becurile arse sau slãbite si asiguraþi-vã
ca lentilele sunt curate.

Verificare la realimentare
• Nivelul uleiului de motor
• Nivelul lichidului de frânã 
• Nivelul lichidului de spãlare

parbriz 
• Presiunea si starea pneurilor

(doar când este frig)
Verificare lunara
• Nivelul lichidului de rãcire (cu

motorul rece) 
• Scurgeri la ansambluri, conducte,

furtunuri si rezervoare 
• Nivelul lichidului servodirectiei 
• Funcþionarea aerului condiþionat * 
• Functionarea frânei de mâna 
• Functionarea claxonului

Îngrijire ºi întreþinere
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Deschiderea capotei
• Rotiþi într-o parte emblema Ford

de pe masca radiatorului ºi învârtiþi
cheia mai întâi în sens invers acelor de
ceasornic (1). Ridicaþi uºor capota ºi
învârtiþi complet cheia în sensul acelor
de ceasornic (2) pentru a o deschide.
Capota este susþinutã de cilindri de
ridicare umpluþi cu gaz.

Scoateþi cheia imediat
dupã deschidere ºi rotiþi la
loc emblema Ford.

Pentru a închide capota, coborâþi-o
ºi lãsaþi-o sã cadã în dispozitivul de
prindere de la o înãlþime de 20 - 30 cm. 

Verificaþi întotdeauna cã s-a închis
bine.
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Compartimentul motorului Duratec-HE 16V/-SCi

Rezervor lichid de
rãcire motor

Capac buºon umplere
ulei de motor

Rezervor lichid frânã

Filtru de aer

Rezervor lichid
spãlare parbriz

Rezervor lichid
servodirecþie

Joja ulei motor

Baterie

Cutie cu siguranþe

Pentru o identificare uºoarã, capacele buºoanelor de umplere ºi joja de ulei
motor sunt colorate.

Îngrijire ºi întreþinere
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Îngrijire ºi întreþinere

Compartimentul motorului Duratec-VE 24V

Rezervor lichid
servodirecþie

Rezervor lichid
spãlare parbriz

Joja ulei motor

Baterie

Cutie cu siguranþe

Rezervor lichid de
rãcire motor

Capac buºon umplere
ulei de motor Filtru de aer

Rezervor lichid frânã

Pentru o identificare uºoarã, capacele buºoanelor de umplere ºi joja de
ulei motor sunt colorate.
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Îngrijire ºi întreþinere

Compartimentul motorului ST-V6

Rezervor lichid
servodirecþie

Rezervor lichid
spãlare parbriz

Joja ulei motor

Baterie
Cutie cu siguranþe

Rezervor lichid de
rãcire motor

Capac buºon umplere
ulei de motor Filtru de aer

Rezervor lichid frânã

Pentru o identificare uºoarã, capacele buºoanelor de umplere ºi joja de
ulei motor sunt colorate.
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Compartimentul motorului DuraTorq-TDCI/TDDi 16V

Îngrijire ºi întreþinere

Rezervor lichid de
rãcire motor

Capac buºon umplere
ulei de motor

Rezervor lichid frânã

Filtru de aer

Jojã ulei motor Cutie cu siguranþe

Baterie

Rezervor lichid
spãlare parbriz

Rezervor lichid
servodirecþie

Pentru o identificare uºoarã, capacele buºoanelor de umplere ºi joja de
ulei motor sunt colorate.
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Joja de ulei motor
Consumul de ulei al motorului dvs.

este influenþat de mulþi factori. Noile
motoare ating valoarea normalã doar
dupã cca 5000 km. Motoarele Diesel ºi
cele de înaltã performanþã consumã
puþin mai mult. Supus unor încãrcãturi
mari, motorul dvs. va consuma ºi mai
mult.

Verificaþi periodic nivelul uleiului
de motor, adicã atunci când realimentaþi
sau plecaþi la drum lung. Asiguraþi-vã
cã vehiculul stã pe o suprafaþã planã.
Opriþi contactul ºi aºteptaþi câteva
minute ca uleiul de motor sã curgã
înapoi în baie (la temperaturi exterioare
reci sau când motorul nu a ajuns la
temperatura de funcþionare acest lucru
poate dura mai mult). Nu porniþi un
motor rece fãrã a verifica în prealabil
nivelul uleiului de motor. Scoateþi joja,
ºtergeþi-o cu o cârpã curatã ºi fãrã
scame, introduceþi-o înapoi ºi scoateþi-o
încã o datã. 

Nivelul uleiului este arãtat de
pelicula de ulei de pe jojã. Dacã nivelul
este între marcaje, nu este necesar sã
mai adãugaþi ulei. Uleiul fierbinte poate
depãºi marcajul MAX cu câþiva mili-
metri datoritã dilatãrii termice.
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Motor Duratec-HE 24 V-Duratec-ST 24 V

Motor diesel DuraTorq-
TDDi/TDCi 16V

Motor Duratec-HE 16 V/Duratec-SCi

Îngrijire ºi întreþinere
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Dacã nivelul este în dreptul marcajului
MIN, completaþi folosind doar ulei de
motor ce corespunde specificaþiilor Ford.
Pentru a aduce nivelul peliculei de ulei de
pe jojã de la MIN la MAX, este nevoie de
cca 0,5 - 1,5 litru de ulei (depinde de
motor). 

Umpleþi doar pânã la marcajul
MAX. 

Pentru mai multe detalii, consultaþi
capitolul Capacitãþi ºi Specificaþii.

Capacul buºonului de alimentare
cu ulei de motor

Pentru deschidere, rotiþi în direcþia
sãgeþii ºi trageþi. Nu deschideþi capacul
cu motorul în funcþiune.

Nu folosiþi aditivi de
ulei sau alte produse de
tratare a motorului. Ele nu

sunt necesare ºi pot, în anumite condiþii,
sã producã defecþiuni la motor
neacoperite de Garanþia Ford.

Pentru a închide capacul, rotiþi-l în
sensul acelor de ceasornic pânã ce se
aude un clic.

Nu aruncaþi recipien-
tele goale de ulei în gunoiul
menajer. Folosiþi doar locu-

rile special amenajate.
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Rezervorul lichidului de frânã/ambreiaj

Evitaþi contactul pielii
sau ochilor cu acest lichid.
Dacã se întâmplã acest

lucru, spãlaþi imediat zonele afectate cu
apã multã ºi mergeþi la doctor.

Sistemele de frânare ºi de ambreiaj sunt
alimentate de la acelaºi rezervor de lichid. 

Nivelul lichidului trebuie sã fie
între marcajele MIN ºi MAX de pe
partea lateralã a rezervorului. Dacã
nivelul scade sub marcajul MIN, se va
aprinde pe bord lampa de avertizare a
lichidului de frânã. 

Adãugaþi numai lichid de frânã ce
corespunde specificaþiilor Ford (consul-
taþi capitolul Capacitãþi ºi specificaþii).
Verificaþi cât mai rapid la un dealer
Ford sã nu fie scurgeri în sistem.

Pãstraþi o curãþenie absolutã la
umplerea cu lichid de frânã. Nu scoateþi
filtrul pentru a umple rezervorul.

Dacã acest lichid intrã
în contact cu o suprafaþã
vop-sitã, ºtergeþi imediat

cu un burete ud ºi clãtiþi cu multã apã.

Simbolul din spatele rezervorului
lichidului de frânã indicã un lichid de
frânã fãrã parafinã.
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Rezervorul sistemului de rãcire

Nu scoateþi niciodatã
capacul buºonului de umplere
cu motorul fierbinte.

Nivelul lichidului de rãcire se vede
prin rezervorul transparent. El trebuie
sã fie între marcajele MIN ºi MAX
când motorul este rece. Lichidul de
rãcire fierbinte se dilatã ºi prin urmare
poate sã treacã de nivelul MAX. 

Adãugaþi lichid de rãcire doar când
motorul este rece. Dacã trebuie adãugat
când motorul este fierbinte, aºteptaþi
mai întâi 10 min. sã se rãceascã mo-
torul. Mai întâi, deºurubaþi capacul doar
un sfert pentru a lãsa sã iasã presiunea.
Aºteptaþi un moment, dupã care deschi-
deþi-l complet. Umpleþi cu un amestec
de 50% apã ºi 50% concentrat de lichid
de rãcire.

Aveþi mare grijã când
adãugaþi lichidul. Evitaþi   sã-
l vãrsaþi pe vreo piesã a

motorului.
Adãugaþi doar lichid de rãcire care

corespunde specificaþiilor Ford. Pentru
mai multe detalii, consultaþi capitolul
Capacitãþi ºi specificaþii.

Nu amestecaþi lichide de
rãcire de culori sau speci-
ficaþii diferite.
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Lichidul de rãcire al motorului
Evitaþi contactul pielii

sau ochilor cu antigelul.
Dacã se întâmplã acest

lucru, spãlaþi imediat zonele afectate cu
apã multã ºi consultaþi un doctor.

Lichidul de rãcire, atunci când este
folosit în concentraþia corectã, nu
numai cã protejeazã motorul de deteri-
orare în timpul iernii, dar asigurã ºi o
protecþie pe tot timpul anului la
coroziune. 

Motoarele moderne funcþioneazã la
temperaturi foarte mari, iar lichidele de
rãcire de calitate inferioarã nu pot
menþine protecþia adecvatã la coroziune
a sistemului de rãcire. 

Din acest motiv, folosiþi doar lichid
de rãcire ce corespunde specificaþiilor
Ford. Consultaþi capitolul Capacitãþi ºi

specificaþii. 
Verificarea nivelului lichidului

servodirecþiei
Nivelul lichidului trebuie sã ajungã

la nivelul MAX cu motorul rece. 
Dacã scade sub marcajul MIN,

umpleþi cu lichidul specificat. Consul-
taþi secþiunea Lichidele vehiculului.

Nivelul lichidului de transmisie
automatã

Dealer-ul dvs. Ford verificã ºi
nivelul lichidului pentru transmisia
automatã atunci când efectueazã
lucrãrile obiºnuite de întreþinere a
vehiculului dvs. 
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Bateria
Bateria necesitã foarte puþinã

întreþinere. Nivelul lichidului este
verificat cu ocazia inspecþiilor obiºnuite
de service.

Vehiculul dvs. este echi-
pat cu o baterie cu ar-
gint/calciu (marcatã Ca).

Aceastã baterie trebuie înlocuitã doar cu
o baterie cu plumb/calciu. Nu se va folosi
nici un alt tip de baterie.

Curentul ºi capacitatea bateriei
trebuie sã corespundã celor ale bateriei
vechi sau recomandãrilor Ford. Pentru a
obþine specificaþiile corecte ale bateriei,
contactaþi un dealer Ford.

Pentru informaþii legate de
înlocuirea bateriei la modelele ST220
vã rugam consultaþi pagina 192.
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Sisteme de spãlare a parbrizului ºi
lunetei

Sistemele de spãlare a parbrizului ºi
lunetei sunt alimentate din acelaºi
rezervor. Scoateþi joja ºi verificaþi
nivelul. Dacã este necesar, umpleþi cu
apã curatã ºi Concentrat Ford pentru
Spãlare Parbriz ºi Lunetã. 

Pentru mai multe informaþii,
consultaþi secþiunea Lichidul de spãlare

a parbrizului ºi lunetei din capitolul
Capacitãþi/ºi Specificaþii.

Puneþi cu grijã capacul la loc dupã
umplere.

Sistemul de spãlare a farurilor

Nu utilizaþi sistemul de 
spãlare mai mult de 10s o
datã ºi niciodatã când

rezervorul este gol.

Sistemul de spãlare a farurilor
funcþioneazã doar când luminile exte-
rioare sunt aprinse ºi stropitoarele de
parbriz sunt ºi ele folosite. Sistemul
este alimentat din rezervorul lichidului
de spãlare a parbrizului ºi lunetei. 

Verificaþi frecvent funcþionarea ºi
eficienþa sistemului de spãlare a
farurilor.
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Duzele stropitorilor
Pentru a asigura funcþionarea cores-

punzãtoare a sistemului, feriþi duzele
stropitoarelor de zãpadã ºi gheaþã.

La conectarea sistemului de încãl-
zire a parbrizului, atât parbrizul, cât ºi
duzele stropitorilor din faþã sunt
dezgheþate.

Verificarea lamelor ºtergãtoarelor
Verificaþi asperitatea lamelor ºter-

gãtoarelor trecând cu degetele peste
marginea acestora. Lamele nu funcþio-
neazã dacã au pe ele urme de vaselinã,
silicon sau combustibil. Pentru a le
curãþa, recomandãm soluþii de curãþare
Ford. Curãþaþi lamele ºtergãtoarelor cu
un burete moale îmbibat cel puþin o datã
pe an. 

Schimbaþi lamele ºtergãtoarelor
vehiculului cel puþin o datã pe an. Se
recomandã înlocuirea lamelor înaintea
iernii.
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Schimbarea lamelor ºtergãtoarelor
Ridicaþi braþul ºtergãtorului ºi

poziþionaþi lama în unghi drept faþã de
braþul sãu. Pentru a o scoate, apãsaþi
clama de prindere în direcþia sãgeþii ºi
trageþi-o afarã din braþ în direcþia opusã.
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ANVELOPE
Pentru siguranþa dumneavoastrã
Verificaþi presiunea pneurilor când

realimentaþi cu combustibil ºi când
pneurile sunt reci (nu uitaþi de roata de
rezervã). Pentru mai multe detalii asupra
presiunii recomandate a pneurilor,
consultaþi capitolul Capacitãþi ºi

specificaþii.
Respectaþi presiunea corectã a

pneurilor, în special atunci când aveþi
încãrcãturi mari ºi conduceþi cu vitezã
ridicatã. Presiunea prea micã reduce
stabilitatea, creºte rezistenþa de rulare ºi
sporeºte gradul de uzurã al anvelopelor,
existând riscul unor accidente.

Dacã trebuie sã urcaþi pe o bordurã,
urcaþi uºor ºi pe cât posibil cu roþile în
unghi drept. Evitaþi orice obstacole
abrupte sau ascuþite. Nu frecaþi
anvelopele de borduri când parcaþi.

Examinaþi cu regularitate suprafaþa
anvelopelor sã nu existe tãieturi, corpuri
strãine ºi sã fie uzate uniform. Uzura
neuniformã a profilului anvelopei ar
putea indica o centrare incorectã a roþilor. 

Existã o adâncime minimã a
profilului anvelopei. Totuºi, reþineþi cã
performanþa ºi siguranþa anvelopelor
tinde sã scadã dupã atingerea limitei de 3
mm. Riscul de acvaplanare este mult mai
mare o datã cu scãderea profilului.

Pentru mai multe detalii privind
anvelopele de iarnã admise ºi lanþurile
pentru zãpadã, consultaþi capitolul
Capacitãþi ºi specificaþii. 

Aruncaþi anvelopele u-
zate doar în conformitate cu
regulile locale cu privire la

protecþia mediului. Schimbaþi anve-
lopele de iarnã cu cele de varã de îndatã
ce condiþiile de drum va permit. Acest
lucru va reduce consumul de
combustibil ºi zgomotul.
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ÎNTREÞINEREA VEHICULULUI

Spãlarea vehiculului
Materialele de curãþare nu trebuie

aruncate în gunoiul menajer. Folosiþi
locurile autorizate pentru aruncarea
deºeurilor.

Folosiþi doar zone de
spãlãtorie auto dispunând de
sisteme de evacuare a apei

ce nu dãuneazã mediului.

Cel mai important element în
menþinerea vopselei vehiculului este
utilizarea de apã curatã. 

Folosiþi doar apã rece sau cãlduþã
pentru a spãla vehiculul.
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Instalaþie automatã de spãlare
Cea mai bunã metodã este spãlarea

într-o instalaþie de spãlare fãrã perii. În
instalaþiile unde spãlarea se face la o
presiune mare a apei, apa ar putea
pãtrunde în interiorul vehiculului.

Deºurubaþi ºi scoateþi
antena radio înainte de a intra
într-o instalaþie auto-matã de

spãlare auto. Opriþi venti-latorul
încãlzitorului.

Instalaþie de spãlare sub presiune
Respectaþi instrucþiunile legate de

utilizarea instalaþiei, în special cele cu
referire la presiune (max. 80 bar) ºi
distanþa de pulverizare (min 30 cm),
deoarece pãrþile mai sensibile se pot
deteriora. Se recomandã utilizarea
duzelor cu jet de apã plat. Nu
pulverizaþi apã în dreptul radiatorului.
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Spãlarea la mânã
Spãlaþi cu apã multã folosind un

ºampon de maºinã. ªtergeþi vehiculul
cu o bucatã de piele de cãprioarã. 

Nu uitaþi sã spãlaþi cu regularitate
vehiculul pe dedesubt în timpul iernii. 

Apãsaþi de câteva ori
uºor pe frâne în timpul
mersului pentru a îndepãrta

umezeala de pe discurile de frânã.

Curãþarea farurilor
Pentru a evita deteriorarea lentilelor

din plastic de culoare deschisã ale
farurilor, nu folosiþi abrazivi agresivi
sau solvenþi chimici. Nu ºtergeþi
farurile când sunt uscate ºi nu folosiþi
obiecte ascuþite pentru a curãþa
lentilele.

Curãþarea lunetei
Pentru a evita deteriorarea elemen-

telor sistemului de încãlzire atunci când
curãþaþi luneta pe dinãuntru, folosiþi
doar o cârpã moale sau o bucatã umedã
de piele de cãprioarã. Nu folosiþi
solvenþi sau obiecte ascuþite pentru a
curãþa.
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Protecþia dedesubtului vehiculului
Partea de dedesubt a vehiculului

dvs. a fost tratatã împotriva coroziunii.
Verificaþi cu regularitate starea acesteia
ºi, dacã este necesar, adresaþi-vã dealer-
ului dvs. Ford pentru întreþinere.

Curãþarea jantelor
În funcþie de distanþa parcursã,

curãþaþi jantele sãptãmânal pentru a
evita depunerea de praf. Folosiþi Soluþie
Ford de Curãþare a Roþilor sau apã caldã
ºi un burete moale. Nu folosiþi niciodatã
substanþe abrazive, deoarece ar putea
deteriora suprafaþa lãcuitã. 
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Produse de curãþare
Pentru a obþine cele mai bune

rezultate, folosiþi urmãtoarele produse
din Gama Ford de Produse Chimice de
Întreþinere a Vehiculelor:

• ªampon de maºinã
• Cearã de maºinã
• Cearã specialã de lustruire
• Soluþie pentru curãþat ºi cearã
• Soluþie de lustruire
• Protector pentru elementele din

plastic ºi cauciuc
• Spray pentru curãþarea bordului
• Soluþie pentru curãþat interiorul
• Soluþie pentru dezgheþat parbrizul
• Concentrat 20 de soluþie de

spãlare parbriz ºi lunetã
• Soluþie de spãlare parbriz ºi lunetã

în timpul iernii
• Insecticid

Aceste produse au fost
proiectate pentru a nu
polua mediul, din

momentul fabri-cãrii pânã ce sunt
aruncate.
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Refacerea vopselei deteriorate de
cribluri

Vopseaua deterioratã de cribluri sau
zgârieturi minore poate fi refãcutã
folosind Spray de Vopsea Aerosol sau
vopsea Touch-up din gama de Accesorii
Ford. Respectaþi instrucþiunile de
folosire de pe fiecare produs.

Pentru a menþine vop-
seaua în condiþiile garanþiei,
îndepãrtaþi imediat particu-

lele aparent inofensive, dar adesea
agresive - de ex. murdãrie de la pãsãri,
rãºina de la copaci, resturi de insecte,
pete de gudron, sare de pe drum ºi
deºeuri industriale.

Protejarea protecþiei caroseriei
Daþi cu cearã o datã sau de douã ori

pe an. Astfel se va pãstra aspectul lucios
ºi picãturile de apã se vor scurge mai
uºor. 

Când lustruiþi vehiculul,
aveþi grijã sã nu atingeþi
suprafeþele din plastic,

deoarece acestea sunt foarte greu de
curãþat.

Nu lustruiþi vehiculul când este
soare puternic.
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Îngrijirea bordului

Este recomandat sã curaþaþi bordul cu o
perie moale sau cu apã calduþã ºi o
cârpã fãrã puf.

Îngrijirea tapiþeriei din piele

Folosiþi numai detergenþi
ºi materiale de curãþare din
piele corespunzãtoare.

ªtergeþi suprafeþele din piele cu o
cârpã umedã de bumbac sau lânã ºi apoi
ºtergeþi cu o cârpã uscatã, curatã ºi
moale. Suprafeþele foarte murdare pot
fi curãþate cu un detergent nu foarte
puternic, cum ar fi spuma de sãpun. 

La o folosire normalã, este reco-
mandabil ca pielea sã fie tratatã cu
agent special de menþinere la fiecare
ºase luni.

Pielea nu trebuie sã devinã prea
umedã. Aveþi întotdeauna grijã sã nu
intre apã între cusãturi.
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NUMERE DE IDENTIFICARE
Placa de identificare a vehiculului

Placa de identificare a vehiculului
se aflã în partea inferioarã a stâlpului
uºii din dreapta. Pe ea sunt înscrise
datele despre tipul ºi greutatea vehicu-
lului, servind ºi la identificarea
diferitelor componente.

Numãrul de identificare a vehiculului
Numãrul se aflã în compartimentul

motorului. El este în plus ºtanþat pe o
etichetã în partea stângã a tabloului de
bord. Numãrul de identificare de pe
tabloul de bord poate fi vãzut atunci
când vã uitaþi din afara vehiculului prin
parbriz.

Un simbol aflat pe etichetã indicã
prezenþa sistemului air-bag.

Numãrul motorului
În funcþie de tipul de motor,

numãrul motorului se aflã pe blocul
motorului (vãzut dinspre scaunul
ºoferului):

• Motor Duratec-HE 16 V/-SCi -
eticheta pe capacul curelei de
distribuþie.

• Motor Duratec-VE 24 V - în faþa
compartimentului motorului, capacul
camelor din stânga.

• Motorul DuraTorq-TDCI/TDDI
16 V - în partea dreaptã, lângã capacul
lanþului de distribuþie.
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COMBUSTIBIL
Capacitate rezervor combustibil:

58,5 litri.
Folosiþi doar clasele de combustibil

arãtate mai jos ºi folosiþi întotdeauna
combustibil de calitate superioarã, care
conþine detergenþi ºi alþi aditivi. Folosi-
rea unui combustibil de calitate inferioa-
rã poate duce la deteriorarea motorului. 

Nu folosiþi aditivi supli-
mentari sau alte produse de
tratare a motorului. Ele nu sunt
necesare ºi pot provoca defec-

þiuni care nu sunt acoperite de garanþia Ford. 
Când se desface capacul buºonului

de alimentare, se poate auzi un ºuierat.
Acest lucru este normal ºi nu trebuie
luat în considerare. Pentru a evita vãr-
sarea de combustibil, opriþi întotdeauna
alimentarea la a doua oprire automatã a
pompei.

Motor pe benzinã
Folosiþi doar combustibil de calitate

superioarã conform specificaþiei EN
228 sau a uneia echivalente.

Benzinã fãrã plumb 

(cifrã octanicã 95)
Se poate folosi benzina fãrã plumb

având o cifrã octanicã mai mare, dar
acest lucru nu oferã un avantaj
semnificativ.

Vehiculele echipate cu motoare pe
benzinã au un ºtuþ de umplere a rezer-
vorului de combustibil cu o deschizã-
turã îngustã ce se potriveºte doar duzei
pompelor de benzinã fãrã plumb.
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Folosiþi întotdeauna
benzinã fãrã plumb. Ben-
zina care conþine plumb va

cauza o deteriorare permanentã a
convertorului catalitic ºi a senzorului
HO2S (senzor oxigen gaz de eºapament
încãlzit). Ford nu poate accepta nici o
responsabilitate pentru deteriorãrile
provocate de folosirea benzinei cu
plumb. Chiar dacã aceastã deteriorare
nu este acoperitã de garanþie, vã rugãm
sã contactaþi cel mai apropiat dealer
Ford dacã aþi adãugat din greºealã
benzinã cu plumb.

Folosiþi doar
combustibil de calitate
superioarã, conform

specificaþiei EN 228 sau a uneia
echivalente.

Nu folosiþi RMW (bio diesel) decât într-
un amestec de pânã la 5% în motorina
standard. Ford nu poate accepta nici o
respon-sabilitate pentru deteriorãrile
provocate de folosirea RMW (bio diesel) în
concentraþii mai mari de 5%. 

Nu utilizþã ulei vegetal
în locul motorinei. Ford nu
îºi asumã rãspunderea

pentru orice defecþiune cauzatã de
utilizarea uleiului vegetal, în orice
concentraþie.

Utilizarea îndelungatã a
acestor aditivi nu este
recomandatã. 

Utilizarea cherosenului nu este
recomandatã.

Dacã aþi pus din gre-
ºealã benzinã cu plumb în
rezervor (chiar ºi o cantitate

micã), nu porniþi motorul. Plumbul din
benzinã poate provoca o deteriorare
permanentã a convertorului catalitic.
Luaþi imediat legãtura cu cel mai apro-
piat dealer Ford pentru a vedea ce
trebuie fãcut.

232

Capacitãþi ºi specificaþii

134-232.qxp  3/7/2006  2:20 PM  Page 232



DEPLASAREA VEHICULULUI
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* Se poate folosi ºi benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã 98, dar fãrã vreun avantaj semnificativ.

** Verificaþi/reglaþi cu vehiculul staþionând, cel puþin 5 minute dupã oprirea motorului.

Tip motor

Capacitate cilindrica  cm3

Putere la ieºire kW (CP) conf. reglementãrilor CE
la l/min 

Cuplu maxim Nm conf. Reglementãrilor CE la
l/min 

Benzinã farã plumb, cifrã octanicã  95*Calitate necesarã a combustibilului

Turaþia maximã continuã a motorului 
l/min

Sistem dozare combustibil

Succesiune aprindere

Bujie incandenscentã/bujie cu scânteie
(Motorcraft)

Joc supapã Admisie mm (rece)** 

Filtru ulei motor (Motorcraft)

Turaþia maximã intermitentã a motorului 
l/min

Turatie la ralanti (cu ventilator pornit) (cu
transmisie automatã) l/min

Injecþie electronica combustibil

Distanþa dintre electrozii bujiei mm 

Sistem aprindere Sistem electronic de aprindere

Date despre motor

Evacuare mm

Intrare mm
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Capacitãþi ºi specificaþii

* Se poate folosi ºi benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã 98, dar fãrã vreun avantaj semnificativ.

**** Se va folosi benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã 98. Folosind combustibil cu cifra

octanicã 95 pot apãrea mici diferenþe de performanþe.

Tip motor

Capacitate cilindricã  cm3

Putere la ieºire kW (CP) conf. reglementãrilor CE
la l/min 

Cuplu maxim Nm conf. Reglementãrilor CE la
l/min 

Calitate necesarã a combustibilului Benzinã farã plumb, cifrã octanicã  95*

Turaþia maximã continuã a motorului 
l/min

Turaþia maximã intermitentã a motorului 
l/min

Turaþie la ralanti (cu ventilator pornit) (cu
transmisie automatã) l/min

Sistem dozare combustibil Injecþie electronicã combustibil

Succesiune aprindere

Bujie incandenscentã/bujie cu scânteie
(Motorcraft)

Spaþiu bujie cu scânteie mm 

Sistem aprindere Sistem electronic de aprindere

Joc supapã Dispozitive hidraulice de preluare a jocului

Filtru ulei motor (Motorcraft)

Date despre motor

Evacuare mm

Intrare mm
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Capacitãþi ºi specificaþii

Tip motor

Capacitate cilindricã  cm3

Putere la ieºire kW (CP) conf. reglementãrilor CE
la l/min 

Cuplu maxim Nm conf. Reglementãrilor CE la
l/min 

Calitate necesarã a combustibilului

Turaþia maximã continuã a motorului 
l/min

Sistem dozare combustibil

Succesiune aprindere

Bujie incandenscentã/bujie cu scânteie
(Motorcraft)

Joc supapã 

Filtru ulei motor (Motorcraft)

Turaþia maximã intermintentã a motorului 
l/min

Turaþie la ralanti (cu ventilator pornit) (cu
transmisie automatã) l/min

Injecþie electronicã combustibil

Distanþa dintre electrozii bujiei mm 

Sistem aprindere

Dispozitive hidraulice de preluare a jocului

Date despre motor
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Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2
(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raport
transmi-

tere

Greutate referin-

þã conf. CE între

... ºi ... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

(110 CP) - 4 uºi

(110 CP) - 5 uºi

(110 CP) - Wagon

(125 CP) - 4 uºi

(125 CP) - 5 uºi

*Depinde de þarã
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Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2
(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raport
transmi-

tere

Greutate referin-

þã conf. CE între

... ºi ... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

(125 CP) - Wagon

(145 CP) - 4 uºi, transmisie manualã

(145 CP) - 5 uºi, transmisie manualã

(145 CP) - Wagon, transmisie manualã

(145 CP) - 4 uºi, transmisie automatã

(145 CP) - 5 uºi, transmisie automatã

*Depinde de þarã
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Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2
(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raport
transmi-

tere

Greutate referin-

þã conf. CE între

... ºi ... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

(145 CP) - Wagon, transmisie automatã

(170 CP) - 4/5 uºi

(170 CP) - 4/5 uºi, transmisie automatã

(170 CP) - Wagon, transmisie automatã

(170 CP) - Wagon

*Depinde de þarã
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Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2
(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raport
transmi-

tere

Greutate

referinþã conf.

CE între ... ºi

... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

4/5 uºi

Wagon

(90 CP) - Wagon

(90 CP) - 4/5 uºi

(115 CP) - 4/5 uºi, transmisie automatã

(115 CP) - Wagon, transmisie automatã

(115 CP) - 4/5 uºi

(115 CP) - Wagon

*Depinde de þarã
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Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2
(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raport
transmi-

tere

Greutate referin-

þã conf. CE între

... ºi ... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

(130 CP) - 4/5 uºi, transmisie automatã

(130 CP) - Wagon, transmisie automatã

(130 CP) - 4/5 uºi

(130 CP) - Wagon

(130 CP) - 4/5 uºi**

(130 CP) - Wagon**

*Depinde de þarã
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Capacitãþi ºi specificaþii

Motor

Motor

Date referitoare la schimbarea vitezelor (km/h)

(CP)

(CP)

Treapta 1

Treapta 2

Treapta 3

Treapta 4
Treapta 5

Treapta 1

Treapta 2
Treapta 3
Treapta 4
Treapta 5
Treapta 6

Date referitoare la schimbarea vitezelor (km/h)

(130 CP) - 4/5 uºi

(130 CP) - Wagon

* Pentru viteze îneregistrate cu anvelope 205/55 R 16
** Modelele Wagon

*** Modelele cu transmisie manualã cu 6 trepte
**** Date nedisponibile în momentul tipãririi
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ULEIUL DE MOTOR
Schimbarea uleiului de motor
Ford Motor Company recomandã

folosirea unui ulei de motor Ford/Motorcraft
Formula E SAE 5W-30. Motorul vehicu-
lului dvs. a fost proiectat pentru a folosi acest
ulei. Pentru o performanþã optimã, acest ulei
trebuie folosit tot timpul.

Alternativ se pot folosi ºi uleiuri
având vîscozitatea SAE 5W-30 care
corespund specificaþiilor Ford sau
WSS-M2C913-A.

Umplere cu ulei de motor
Dacã nu gãsiþi un tip de ulei care sã

corespundã acestor specificaþii, trebuie
sã folosiþi uleiuri cu vîscozitatea SAE
5W-30 Formula S, SAE 10W-40 sau
Ford XR+ High Performance, în funcþie
de temperatura exterioarã, care
îndeplinesc specificaþiile ACEA
A3/B3. Utilizarea acestor uleiuri poate
duce la creºterea perioadei de pornire a
motorului, la reducerea performanþelor
motorului ºi la creºterea consumului de
combustibil ºi a emisiei de gaze de
eºapament. 

Dealer-ii Ford sunt þinuþi la curent
cu ultimele schimbãri ºi îmbunãtãþiri
ale uleiurilor recomandate.

Dealer-ul dvs. Ford vã poate ajuta
dacã aveþi nevoie de ajutor sau de
informaþii.

242

Capacitãþi ºi specificaþii

Nu folosiþi uleiuri ce nu
corespund specificaþiilor ºi
cerinþelor de mai sus.

Folosirea unor uleiuri necorespunzã-
toare poate provoca defecþiuni ale mo-
torului ce nu sunt acoperite de garanþia
Ford.

Nu umpleþi niciodatã
mai sus de marcajul MAX
de pe joja de ulei.

Nu folosiþi aditivi
suplimentari sau alte pro-
duse de tratare a motorului.

Ele nu sunt necesare ºi pot provoca
defecþiuni care nu sunt acoperite de
garanþia Ford. 

Vîscozitate recomandatã
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LICHIDELE VEHICULULUI
Schimbaþi lichidele la intervalele

indicate în Ghidul de Garanþie ºi

Service.

Lichidul de transmisie

Transmisie manualã

Folosiþi Ulei de Transmisie Ford
sau ulei de transmisie care corespunde
specificaþiei Ford WSD-M2C 200-C.

Transmisie automatã

Nivelul lichidului va fi verificat
periodic în timpul inspecþiilor normale.

Servodirecþie
Folosiþi lichid hidraulic conform

specificaþiei Ford WSA-M2C 195-A.

Lichid de frânã / ambreiaj
Folosiþi Lichid de Frânã Motorcraft

DOT 4 sau lichid de frânã ce
corespunde specificaþiei Ford ESD-
M6C 57-A. Umpleþi pânã la semnul
MAX dacã este necesar. Folosþti doar
lichid de frânã fãrã parafinã.

În condiþii grele de lucru (cum ar fi
tractarea unei remorci, folosirea
intensivã a vehiculului în zone montane
etc.), lichidul de frânã trebuie reînnoit o
datã cu plãcuþele de frânã.

Lichid de rãcire
Folosiþi 50% apã ºi 50% Motorcraft

Super Plus 2000 conform specificaþiei
Ford WSS-M97 B44-D.

Lichidul de spãlare a parbrizului ºi
lunetei

Umpleþi rezervorul cu apã ºi lichid
concentrat de spãlare. La temperaturi
scãzute, folosiþi “Winter Screen Wash”
Ford (lichid Ford de spãlare parbriz ºi
lunetã pentru iarnã). 

Pentru a obþine un efect maxim de
curãþare, este important sã urmaþi cu
exactitate instrucþiunile de amestecare.
Se recomandã pregãtirea unui amestec
de apã ºi concentrat Ford de spãlare
parbriz ºi lunetã într-un recipient
separat, curat înainte de turnarea
acestuia în rezervorul stropitorii. Cel
mai potrivit este un recipient
transparent cu o capacitate de trei pânã
la cinci litri ºi o scarã de volum. 

Vã rugãm citiþi instrucþiunile de pe
recipient pentru a afla care este
concentraþia corectã. 
Este recomandatã utilizarea
concentratelor Ford “Screen Wash
Concentrate” ºi “Winter Screen Wash”.

243

Capacitãþi ºi specificaþii

Trebuie pãstratã o
curãþenie absolutã atunci
când se adaugã lichid de

frânã. Praful care poate intra în
sistemul de frânare poate reduce
performanþa de frânare.
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Ghid de alimentare cu combustibil
Pentru o informare rapidã la staþiile

de alimentare cu combustibil, notaþi
detaliile despre vehiculul dvs. aflate pe
coperta de pe spatele acestui manual.

Nu aruncaþi recipientele ºi
filtrele goale ºi folosite ºi

gunoiul menajer. Folosiþi locurile
special amenajate atunci când existã.

Capacitãþi ºi specificaþii

Capacitãþi (litri)
3.0 l 2.0 l

Motor 1.8l 1.8 l 2.0 l 2.5 l 24V Dura- 2,0 l
Duratec- Duratec- Duratec- Duratec- Duratec- Torq- DuraTorq

SCi HE 16V HE 16V VE 24V ST TDDi TDCi 16V
Ulei de motor
- cu filtru 4.3 5.7 5.7 6.0 6.0

- fãrã filtru 3,9 5.2 5.2 5.8 5.8
Transmisie 1.75 1.9 1.9/
manualã 1.752

Transmisie - 7.5 8.8 8.8 - 7.9
automatã
Servodirecþie Semnul MAX
Sistem de  rãcire, 8.1 8.3 8.1 9.5 9.5 9.5 10.4/10.63

inclusiv încãlzire
Sistem de spãlare 2.5/5.0 2.6/6,5
parbriz ºi lunetã1

Rezervor 58.5
combustibil
Rezervor lichid Semnul MAX
de frânã/ambreiaj

1.9

2,6/6,5

1. fãrã/cu spãalator faruri
2. autovehicule cu transmise automatã
3. cu încãlzire auxiliarã
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GREUTATEA VEHICULULUI

Conform directivei CE 92/21
(amendatã prin directiva 95/48/CE),
greutatea brutã admisã poate fi depãºitã
cu 75 kg, iar sarcina admisã pe osia
posterioarã cu 70 kg, dacã viteza de
rulare cu o remorcã este limitatã la
100 km/h. 

Greutatea netã o constituie masa
vehiculului gata de drum, adicã inclusiv
lichidul de rãcire, lubrifianþii,
rezervorul de combustibil umplut 90%,
sculele, roata de rezervã ºi ºoferul
(75kg). 

Sarcina utilã se aflã scãzând
greutatea netã din greutatea brutã
admisã. 

Orice echipamente opþionale ºi alte
echipamente instalate ulterior vor
reduce sarcina utilã.

Patru pasageri cântãresc cca 300 kg,
adicã în medie 75 kg de persoanã.

Evitaþi defectarea vehiculului:
În cazul în care conduceþi pe

suprafeþe accidentate, pante de munte
sau rampe, trebuie sã acordaþi o atenþie
deosebitã pãrþilor mai joase ale unui
vehicul,  de exemplu spoilerul sau þeava
de eºapament.

De asemenea, se acordã o atenþie
deosebitã când se conduce un vehicul
cu garda la sol joasã (de exemplu
modelele ST 220, suspensie sport) sau
în momentul în care vehiculul este
foarte încãrcat.

245

Capacitãþi ºi specificaþii

Respectaþi indicaþiile cu
privire la greutatea maximã
brutã admisã a vehiculului

dvs. ºi sarcinile maxime admise pe osia
anterioarã ºi cea posterioarã. La
tractarea unei remorci, respectaþi
limitele admise de greutate pentru
remorcã ºi partea din faþã. Datele sunt
înscrise pe plãcuþa de identificare ºi în
actele vehiculului (unde este cazul).
Pentru mai multe informaþii, consultaþi
dealer-ul dvs. Ford. Depãºirea acestor
greutãþi poate determina schimbãri în
comportamentul la frânare ºi direc-
þionare al vehiculului ºi poate provoca
accidente.
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Capacitãþi ºi specificaþii

Greutate vehicul (kg) 4 uºi 5 uºi Wagon

1.8 Duratec-HE 81 kW (110 CP)

Greutate netã 1360 1378 1434

Sarcinã utilã 505 497 596

Greutate brutã admisã 1865 1875 2030

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

1.8l Duratec-HE 92 kW (125 CP)

Greutate netã 1364 1375 1434

Sarcinã utilã 501 500 596

Greutate brutã admisã 1865 1875 2030

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

1.8 l Duratec-SCi 96 kW (130 CP)

Greutate netã 1385 1395 1469

Sarcinã utilã 550 550 631

Greutate brutã admisã 1935 1945 2100

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l Duratec-HE 107 kW (145 CP) transmisie manualã

Greutate netã 1369 1383 1437-1491

Sarcinã utilã 496 492 593

Greutate brutã admisã 1865 1875 2030

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l Duratec-HE 107 kW (145 CP) transmisie automatã

Greutate netã 1391 1411 1470

Sarcinã utilã 504 490 590

Greutate brutã admisã 1895 1910 2060

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

p233-final.qxp  3/7/2006  2:22 PM  Page 246



247

Capacitãþi ºi specificaþii

Greutate vehicul (kg) 4 uºi 5 uºi Wagon

2.5 l Duratec-VE 24V 125 kW (170 CP)

Greutate netã 1450 1458 1511

Sarcinã utilã 490 492 394

Greutate brutã admisã 1940 1950 2105

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.5 l Duratec VE 24V 125 kW (170 CP) transmisie automatã

Greutate netã 1483 1491 1545

Sarcinã utilã 537 539 635

Greutate brutã admisã 2020 2030 2180

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

3.0 l 24V Duratec-ST V6 166 kW (226 CP)

Greutate netã 1485 1490 1549

Sarcinã utilã 515 515 616

Greutate brutã admisã 2000 2005 2165

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq-TDDi 16V 66kW (90 CP)

Greutate netã 1472 1485 1545

Sarcinã utilã 503 495 595

Greutate brutã admisã 1975 1980 2140

Sarcinã admisã pe acoperiº 75
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Capacitãþi ºi specificaþii

Greutate vehicul (kg) 4 uºi 5 uºi Wagon

2.0 l DuraTorq TDCi 16V 85kW (115 CP) transmisie manualã în 5 trepte

Greutate netã 1484 1496 1555

Sarcinã utilã 516 509 610

Greutate brutã admisã 2000 2005 2165

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq TDCi 16V 85 kW (115 CP) transmisie manualã în 6 trepte

Greutate netã 1465-1542 1483-1551 1521-1604

Sarcinã utilã 523-600 524-562 631-714

Greutate brutã admisã 2065 2075 2235

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq-TDCi cu transmisie automatã

Greutate netã 1523 1536 1595

Sarcinã utilã 542 539 640

Greutate brutã admisã 2065 2075 2235

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq TDCi 16V 96 kW (160 CP) transmisie manualã cu 6 viteze

Greutate netã 1498 1505 1564

Sarcinã utilã 527 520 621

Greutate brutã admisã 2020 2025 2185

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq TDCi 16V 96 kW (130 CP) transmisie automatã

Greutate netã 1524 1536 1595

Sarcinã utilã 541 539 640

Greutate brutã admisã 2065 2075 2235

Sarcinã admisã pe acoperiº 75
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PNEURI
Presiunea pneurilor

Presiunea pneurilor trebuie
verificatã înainte de a porni la drum,
când pneurile sunt reci. Presiunea roþii
de rezervã reglatã la cea mai mare

valoare datã pentru combinaþia
vehicul/dimensiune pneu.

Dacã sunt folosite pneuri de iarnã,
presiunea trebuie reglatã conform
recomandãrilor producãtorului 

Aceste presiuni sunt valabile pentru
viteze pânã la 160km/h.

Capacitãþi ºi specificaþii

*     Viteza nominalã H, V, W sau Y depinde de motor
**   Pneu de rezervã temporar
*** Model Wagon

Presiune pneuri (cu pneurile reci)

Mãrime pneuri* Sarcinã normalã pânã la 3 pers. Sarcinã maximã peste 3 pers.

Faþã Spate Faþã Spate

Toate

transmisie manualã

transmisie automatã
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Note referitoare la presiunea
pneurilor

• Presiunea pneurilor este indicatã
pentru pneuri reci.

•  Presiunea pneurilor precizatã
anterior se aplicã ºi ca valori standard la
vehiculele cu suspensii sport indiferent
de viteza vehiculului.

• Presiunea pneurilor trebuie
crescutã la valorile indicate mai jos
dacã se conduce la viteze mari pe o
perioadã mai lungã sau în mod
continuu.

250

Capacitãþi ºi specificaþii
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Capacitãþi ºi specificaþii

Presiune pneuri pentru viteze constante la drum de peste 160km/h (pneuri reci)

Mãrime
pneuri1

bar

Sarcinã normalã pânã la 3 pers. Sarcinã maximã peste 3 pers.

Faþã Spate Faþã Spate

1.8 l/1,8 Duratec-HE 16V-Sci-2.0 l Duratec-HE 16V

205/55 R 16 2.4 2.4 2.7 3.0

205/50 R 17 2.4 2.4 2.7 3.1

225/40 R 18 2.2 2.2 2.7 3.0

2.5 l Duratec-VE 24V

205/55 R 16 2.5 2.4 2.7 3.1

205/50 R 17 2.7 2.5 2.9 3.1

225/40 R 18 2.5 2.3 2.7 3.0

3.0 l 24V Duratec-ST V62

225/40 R 18 2.9 2.6 3.0 3.1

2.0 l DuraTorq-TDDi/TDCi transmisie manualã

205/55 R 16 2.5 2.4 2.7 3.1

205/50 R 17 2.8 2.5 2.9 3.1

225/40 R 18 2.6 2.3 2.7 3.0

2.0 l DuraTorq-TDCi transmisie automatã

205/55 R 16 2.6 2.4 2.8 3.0

205/50 R 17 2.7 2.4 2.9 3.0

225/40 R 18 2.6 2.4 2.8 3.0

1     Viteza nominalã H, V, W sau Y depinde de motor
2   Pentru o vitezã continuã de peste 220 km/h
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Schimbarea pneurilor

Pentru a vã asigura cã
anvelopele faþã ºi spate se
uzeazã uniform ºi dureazã

mai mult timp, este recomandat sã
schimbaþi anvelopele faþã în spate ºi
invers, la intervale regulate cuprinse
între 5000-10000 km, aºa cum se aratã
în grafic. 

În funcþie de stilul de conducere ºi
de suprafeþele de rulare, intervalul
optim poate fi diferit. În acelaºi timp,
anvelopele trebuie verificate pentru a
observa eventualele deteriorãri.

Dacã vehiculul dvs. este echipat cu
anvelope direcþionale, asiguraþi-vã cã
sãgeþile de pe anvelope indicã direcþia
de rotaþie când vehiculul este merge
înainte. Sãgeþile de pe ambii pereþi
laterali indicã direcþia de rotaþie. Dacã o
roatã de rezervã trebuie montatã cu

sãgeata orientatã în sens invers direcþiei
de rotaþie, apelaþi cât mai rapid la un
profesionist în domeniu pentru a orienta
anvelopa în direcþia corectã.

În cazul în care anvelopele au fost
înlocuite (cu unele noi sau când
vehiculul este nou), vã rugãm sã
acordaþi o atenþie deosebitã rulajului pe
parcursul a aproximativ 500 km (este
recomandat ca în acest interval sã
folosiþi un stil de condus mai puþin
sportiv).

Pneurile pentru vehiculul dvs. au
fost alese cu grijã pentru a asigura o
manevrabilitate, un confort ºi o
siguranþã optime.

La montarea pneurilor,
este recomandat sã folosiþi
marca instalatã iniþial pe
vehicul sau cereþi informaþii
de la dealer-ul dvs. Ford.

Notã: Vitezometrul
vehiculului este afectat de dimensiunea
pneurilor utili-zate. Dacã dimensiunea
(diametrul) pneurilor diferã faþã de cea
a pneurilor montate în fabricã, mergeþi
la dealer-ul dvs. Ford pentru a
reprograma vitezo-metrul. Dacã
vitezometrul nu este reprogramat,
atunci el nu va mai fi exact ºi nu va mai
afiºa viteza corectã.

252

Capacitãþi ºi specificaþii

Anvelopele sau roþile
necorespunzãtoare pot cau-
za accidente ºi invalida

aprobarea vehiculului dvs. 
Citiþi actele maºinii (acolo unde

este cazul) pentru a afla care sunt
combinaþiile corecte autorizate roa-
tã/anvelopã pentru vehiculul dvs. sau
cereþi aceste informaþii de la dealer-ul
dvs. Ford. 
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Anvelope de iarnã
Dacã se folosesc

anvelope de iarnã, ele trebuie
montate pe toate cele patru

roþi. Nu depãºiþi viteza maximã
specificatã de fabricantul anvelopelor.

Trebuie lipit un sticker pe bord,
astfel încât sã-l poatã vedea ºoferul, în
care sã fie menþionatã viteza maximã de
rulare.

Când se folosesc anvelope de iarnã,
trebuie respectatã presiunea indicatã de
fabricant. 

Notã: Piuliþele de la roþile cu jantã
din aliaj pot fi folosite ºi la roþile cu
jantã din oþel pentru o perioadã scurtã
de timp (max. 2 sãptãmâni).

Dacã folosiþi roata de rezervã în
acelaºi timp cu pneurile de iarnã,

respectaþi regulile indicate în secþiunea
Roatã de rezervã.

Lanþuri de zãpadã
Folosiþi doar lanþurile de zãpadã cu

ochiuri mici, recomandate pentru roþile
conducãtoare (din faþã). Vã rugãm
cereþi informaþii de dealer-ul dvs. Ford
privind lanþurile de zãpadã recoman-
date.

Lanþurile de zãpadã trebuie montate
doar la roþile 205/55 R 16 ºi 6,5 J x 16”.

Nu depãºiþi 50 km/h. Scoateþi
imediat lanþurile când ºoseaua nu mai
este acoperitã de zãpadã. 

Sistemele ABS ºi ESP vor continua
sã funcþioneze normal.

Pentru a evita deteriorarea
capacelor de roatã pe întreg diametrul,
acestea trebuie scoase înainte de a porni
la drum cu lanþuri de zãpadã.

Puneþi la loc capacele roþilor
imediat dupã ce scoateþi lanþurile de
zãpadã.

253

Capacitãþi ºi specificaþii

Nu folosiþi niciodatã
piuliþele de la roþile cu jantele
de oþel la roþile cu jante din

aliaj.

p233-final.qxp  3/7/2006  2:22 PM  Page 253



254

Capacitãþi ºi specificaþii

Dimensiuni (mm) 4/5 uºi

Lungime maximã

Lãþime totalã (inclusiv oglinzi exterioare)
Înãlþime totalã (greutate netã)

Ampatament

Ecartament faþã

spate

5uºi

4 uºi

*   - cu kit de stilizare a caroseriei
** - Modele ST220
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Capacitãþi ºi specificaþii

Dimensiuni (mm) Wagon

Lungime maximã

Lãþime totalã (inclusiv oglinzi exterioare)

Înãlþime totalã (greutate netã)

Ampatament

Ecartament faþã

spate

Înãlþime totalã (greutate netã)

Model Wagon

*   - cu kit de stilizare a caroseriei
** - Modele ST220
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PUNCTE DE PRINDERE PENTRU
ECHIPAMENTUL DE REMOR-
CARE

Modele 4/5 uºi

Capacitãþi ºi specificaþii

Echipamentul de remor-
care trebuie instalat doar de
un Ford dealer autorizat.

Distanþe

Barã de protecþie - capãt braþ de remorcare

Punct de prindere - centru braþ de remorcare

Suprafaþã ºosea - centru braþ de remorcare

Centru roatã - centru braþ de remorcare

Centru brat de remorcare - lonjeron

Parte interioarã lonjeron

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 1

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 2

* Toate mãsurãtorile se referã la echipamentul de remorcare furnizat de Ford.
** Cu vehiculul la greutatea netã 
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Capacitãþi ºi specificaþii

Distanþe

Barã de protecþie - capãt braþ de remorcare

Punct de prindere - centru braþ de remorcare

Suprafaþã ºosea - centru braþ de remorcare

Centru roatã - centru braþ de remorcare

Centru braþ de remorcare - lonjeron

Parte interioarã lonjeron

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 1

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 2

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 3

* Toate mãsurãtorile se referã la echipamentul de remorcare furnizat de Ford.
** Cu vehiculul la greutatea netã

p233-final.qxp  3/7/2006  2:22 PM  Page 257



258

Capacitãþi ºi specificaþii

Telecomandã cu frecvenþã radio
Dacã se verificã aprobarea tipului

telecomenzii dvs., consultaþi tabelul de
mai jos.

* Date necunoscute la momentul tipãririi

Vã recomandãm sã folosiþi
telecomanda doar în þãrile menþionate.

Aprobarea tipului de telecomandã

Þara Numãr test oficial
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Capacitãþi ºi specificaþii

Aprobarea tipului de telecomandã

Þara Numãr test oficial
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Capacitãþi ºi specificaþii

SISTEM DE IMOBILIZARE A MOTORULUI. Dacã se verificã aprobarea tipului

sistemului de imobilizare a motorului dvs., consultaþi tabelul de mai jos

Þara Numãr test oficial

Nu necesitã

Sistem inductiv de câmp
magnetic
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Capacitãþi ºi specificaþii

Aprobarea tipului sistemului de imobilizare al motorului

Þara Numãr test oficial

Nu necesitã aprobarea tipului

SCUTIRE DE LICENÞÃ

SCUTIRE DE LICENÞÃ

Raport de confirmare: KTI 980226

1. Date disponibile la momentul tipãririi.
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A
ABS
Vezi Frâne
Aer condiþionat
Vezi Încãlzire ºi ventilaþie

Airbag 115-122
Luminã de avertizare 
airbag 121
Airbag-uri în tavan 119
Strategie cu douã etape 117
Air-bag-uri frontale 116
Air-bag-uri laterale 118

Anvelope ºi roþi 179-188
Schimbarea unei roþi 154-160
Curãþarea jantelor 220
Montarea unei roþi 187
Ridicarea pe cric 183
Demontarea unei roþi 185
Schimbarea pneurilor 246
Lanþuri de zãpadã 247
Roatã de rezervã 181
Pneu de rezervã temporar 188
Presiune pneuri 243-245
Anvelope de iarnã 247
Avertisment depunere gheaþã 9

B
Bateria 189-194
Bateria de rezervã 193-194
Baterie deconectatã 130
Lampã de avertizare contact 9

Pornirea cu bateria auxiliarã 192
Întreþinere 212
Telecomandã, înlocuirea bateriei 94
Sfaturi pentru siguranþã 189-190
Bordul cu instrumente 6-8
Brichetã 78
Bujie cu scânteie 227-229

C
Capacitate cubicã 227-229
Capacitãþi de umplere 238
Capacitãþi realimentare 238
Capacitãþi ºi specificaþii 224
Capotã 86, 202
CD
Cutie pentru casete ºi CD-uri 79
Magazie automatã de CD-uri 54
Ceas, analog 26
Centuri de siguranþã 109-114
Reglare înãlþime 111
Îngrijire centuri de siguranþã 111
Dispozitiv pretensionare 
centuri de siguranþã 111
Lampã de avertizare 
dispozitiv pretensionare 
centuri de siguranþã 12, 121

Chei 84-100
Vezi Sistemul de închidere
Claxon 43
Combustibil 225
Motorinã 225
Alimentare 138

Index
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Consum de 
combustibil 150-151, 230-234
Indicator de combustibil 19
Clasa de combustibil 227-229
Rezervor de combustibil 225
Lampã de avertizare nivel scãzut
combustibil 15
Capacitate rezervor 238
Benzinã fãrã plumb 138
Comutator de contact 43
Comutator lumini de avarie 26, 160
Comutator de oprire sistem 
de injecþie combustibil 161
Conducere 134
Frânarea cu ABS 153-154
Conducerea cu un convertor
catalitic 139
Conducerea cu o sarcinã 
pe acoperiº 148
Conducerea cu o remorcã 141-147
Conducerea cu transmisie 
automatã 134-137
Conducere economicã 150-151
Contor de parcurs 50-52
Contor de parcurs 19
Convertorul catalitic 138-140
Copii
Echipamente de protecþie 
pentru copii 122-129
Încuietoare de protecþie 
pentru copii 85
Cricul 183-185

D
Deteriorarea vopselei 222
Dimensiuni 250-251
Dispozitiv reducere turaþie 15, 73-74

E
ESP
Vezi Programul Electronic de
Stabilitate (ESP)

F
Frâne 152-155
Lampã de avertizare ABS 13
Sistem de frânare cu 
anti blocare (ABS) 153-154
Lichidul de frânã 152
Rezervorul lichidului de frânã 210
Specificaþii referitoare la 
lichidul de frânã 238
Lampã de avertizare pentru 
sistemul de frânare 11,13,14
Frâne cu disc 152
Sistem de frânare cu 
circuit dublu 152
Sistem de Asistare Frâne 
în caz de Urgenþã 155
Frânã de mânã 79

G
Geamuri electrice 66-69
Funcþie de anti-blocare 68
Resetare dupã înlocuirea bateriei 69
Prefaþã 2-5

Index
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Opþiuni de protecþie 4
Greutate vehicul 241-243

I
Introducere 2

Î
Încãlzire ºi ventilaþie 28-42

Aer condiþionat 31-42
Aer condiþionat la tractarea unei
remorci 143
Aer condiþionat, întreþinere 201
Distribuþie aer 30
Interschimbare aer 28
Devrijare geamuri 34
Control automatic electronic
temperaturã 37-42
Încãlzire spaþiu picioare 40
Filtru de aer proaspãt 29
Aer condiþionat manual 31-36
Aer recirculat 35, 41
Orificii de ventilare 30

Închidere centralizatã a uºilor
Vezi Sistem de închidere
Închidere dublã 91
Întreþinere ºi îngrijire 200
Plan de întreþinere 201
Îngrijirea tapiþeriei din piele 224
Îngrijire vehicul 218-224
Produse de curãþare 222
Stropitoare electricã 219
Lichide vehicul 238

L
Lãmpi de control 8-19
Lãmpi de avertizare 8-19
Lampã de control vitezã automatã 15
Lichid de ambreiaj

Rezervorul lichidului de ambreiaj 210
Specificaþii 237

Lichid de transmisie 238
Capacitate lichid de transmisie 239
Nivel lichid de transmisie 208
Limitator de turaþie al motorului 130

Lumini
Înlocuire becuri 162-172
Lãmpi de control 8-19
Fazã scurtã 19, 48
Lampã de control semnalizatoare 11
Manetã semnalizatoare 48
Lumini exterioare, semnal sonor de
avertizare 19
Comutator lumini de avarie 26
Control reglare faruri 23-24
Stropitoare faruri 57
Sistem spãlare faruri 214
Faruri 19
Regulator intensitate luminã 
de pe tabloul de bord 23
Lumini interioare 58
Comutator lumini 19-23
Fazã lungã 49
Lampã de control fazã lungã 12
Manetã multifuncþionalã 48-52
Lumini de parcare 19
Lumini de citit 58

Index
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Lãmpi de ceaþã 22
Lumini laterale 19
Lãmpi de avertizare 8-19
Faruri Xenon 23, 162

Lumini interioare 171

M
Motoare

Capotã 202
Motor Diesel, lampã de 
control bujie incandescentã 8
Motor Diesel, pornire 133
Motor Diesel, oprire 133
Compartimentele 
motorului 203-207
Date despre motor 228-230
Sistem de imobilizare 
motor 95-96
Numãr motor 225
Lampã de avertizare motor 14
Motor înecat 131
Program de strategie pentru
funcþionare limitatã 160
Motoare pe benzinã 130
Rodajul 5
Inhibitor demaror 130
Pornirea motorului 131-133

N
Numãr de identificare vehicul 225

O
Odometru (kilometraj) 19

Oglinzi
Oglindã retrovizoare interioarã 58
Oglinzi retrovizoare exterioare,
acþionate electric 64-65
Sistem încãlzire oglinzi 
retrovizoare exterioare 64
Maneta multifuncþionalã 48
Afiºaj multifuncþional 18

P
Parcare 140
Piese originale 2
Plãcuþã de identificare 
vehicul 225
Pornirea cu bateria 
auxiliarã 193-194
Pornirea motorului 131-133
Pornirea pe timp rece 132

Portbagaj pe acoperiº
Sarcinã admisã pe acoperiº 148
Suspensie cu autoechilibrare 149

Portbagaj
Creºterea sarcinii pe podea 109
Capacul portbagajului 81
Plasã pentru portbagaj 82
Deschiderea portbagajului 27, 85
Deschiderea hayonului 91
Transportarea bagajelor 109
Lampã de avertizare, 
compartiment 12
Prizã/brichetã 78
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Program Electronic de 
Stabilitate (ESP) 155-157

Lampã de control ESP 14
Comutator ESP 27
Protecþia dedesubtului 
maºinii 140, 221
Protecþia mediului 3
Punct de putere 78
Punctele de fixare a cricului 184
Putere ieºire 196-197

R
Realimentare 228-230
Relee ºi siguranþe 173-175
Remorcã

Aer condiþionat la tractarea unei
remorci 143
Barã de remorcare 144-147
Ataºare remorcã, 
detaºabilã 144-147
Tractare remorcã 118-124

Remorcare
Puncte de prindere 252-253
Împingere/remorcare 195-199
Inel de remorcare 195
Roþi
Vezi Anvelope ºi Roþi

S
Scaune ºi echipamente de siguranþã 101

Scaune 101-109
Echipamente de siguranþã pentru
copii 122-129
Poziþia corectã 101

Rabatarea spãtarului 103
Scaune din faþã 101-103
Tetiere 104-105
Sistem de încãlzire 
scaune din faþã 106
Comutator încãlzire 
scaune din faþã 27
Suport lombar 103

Schimbarea vitezelor 236
Scrumierã

Scrumiera din faþã 77
Scrumiera din spate 80

Senzor cu ultrasunete 
pt. distanþa de parcare 158-159
Service 200, 201
Siguranþe ºi relee 173-175

Simboluri de avertizare 3
Sistem de imobilizare 95-96

Chei codate 97
Sistemul de rãcire

Antigel 211-212
Lichidul de rãcire 211-212
Capacitate lichid de rãcire 238
Specificaþii referitoare 
la lichidul de rãcire 238
Indicator de temperaturã 17

Sistem de imobilizare motor, aprobare
Tip 256-257
Sistem încãlzire lunetã 26
Sistem încãlzire parbriz 25
Sistem de închidere

Închidere centralizatã a uºilor 87-91
Încuietori de siguranþã pentru copii 85
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Încuietori uºi 84
Lampã de avertizare uºã deschisã 12
Deschidere / închidere centralizatã 93
Comutator de contact 43
Programare chei 92-99
Chei, codate pentru sistemul de
imobilizare 97
Încuietori 84-97
Deschiderea capotei 202
Telecomandã 84, 89-94
Telecomandã, înlocuirea bateriei 94
Telecomandã, programarea cheilor 92-93
Telecomandã, aprobarea tipului 89
Sistem de închidere pentru siguranþã 87-89
Blocare coloana de direcþie 43

Sistem de frânare cu anti-blocare
(ABS)
Vezi Frâne
Sistem de alarmã anti-furt 99-100
Oprirea alarmei 100
Sistem de direcþie

Reglarea volanului 44
Nivel lichid servodirecþie 212
Specificaþii referitoare la lichidul de
servodirecþie 238
Blocare sistem direcþie 43
Parasolare 59

Spãlare/stergere parbriz si luneta
Sistem de spãlare parbriz 55
ªtergere parbriz 55
Stropitoare faruri 57
ªtergere intermitenta 55

Spãlare/ºtergere lunetã 57
Capacitate lichid de spãlare 238
Rezervor lichid de spãlare 214
Specificaþii referitoare la lichidul de
spãlare 238
Duze stropitoare 215
Lame ºtergãtor 216
Manetã ºtergãtor 55

Spãlarea vehiculului 218-221
Suporturile pentru ceºti 77
Suspensie cu autoechilibrare 149

ª
ªtiri referitoare la circulaþie, 
oprire 54

T
Tabloul de bord 8-19
Tahometru 17
Telecomandã cu frecvenþã radio,
aprobare tip 254-255
Telecomandã radio 53
Tetiere
Vezi Scaune
Tipuri de ulei 237-239
Transmisie manualã 70
Pornirea prin remorcare/împingere 197
Lichid de transmisie 238
Capacitate lichid de transmisie 238
Transmisie automatã 71-75
Trecerea într-o treaptã inferioarã
(kickdown) 135
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Conducerea cu transmisie automatã 134-135
Frânã parcare 199
Kickdown 135
Schimbãtor de viteze manual 135-186
Pornirea de pe loc 134-135
Lampã de control dispozitiv reducere
turaþie 15, 71
Marºarier 73
Blocarea schimbãtorului de viteze 74
Poziþiile schimbãtorului de viteze 71-75
Pornirea motorului 131
Remorcarea 195
Trapã de aerisire 59-63
Funcþie de anti blocare 61
Mod de siguranþã 63
Triunghi reflectorizant 83
Trusã de prim ajutor 83

U
Ulei de motor 208-209

Capacitãþi 238
Joja de ulei 208-209
Filtrul de ulei 228-230
Lampã de avertizare presiune ulei 10
Specificaþii referitoare la ulei

237-238
Urgenþe pe ºosea 160

V
Ventilaþie
Vezi Încãlzire ºi Ventilaþie
Vitezometru 18
Control vitezã 45-47

268
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