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LANCER 
Kullanma El Kitab›



Kitapta, UYARI ve D‹KKAT mesajlar›n› göreceksiniz.
Bunlar özellikle dikkat etmeniz gereken konular› size hat›rlat›r. Bu
talimatlara uymaman›z, sizin ya da bir baflkas›n›n yaralanmas› ile
veya arac›n›z›n hasar görmesi ile sonuçlanabilir.

Talimatlara uyulmad›¤› taktirde, ciddi yaralanma olas›l›¤›n›n

büyük oldu¤unu belirtir.

Hafif yaralanmalara veya mali hasara neden olabilecek

tehlikelere veya giriflimlere karfl› sizi uyar›r.

Baflka bir önemli iflaret daha göreceksiniz:
NOT: Size faydal› bilgiler verir.

*: Opsiyonel donan›mlar› gösterir.

Sat›fl s›n›fland›rmas›na ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir;
sat›fl katalo¤una bak›n›z.

Bu kullan›c› kitab›nda kullan›lan k›saltmalar:
LHD: Soldan Direksiyon

RHD: Sa¤dan Direksiyon

Önsöz
E09200100081

Yeni arac›n›z olarak bir MITSUBISHI seçti¤iniz için teflekkürler.

Bu kullanma el kitab›, arac›n›z›n geliflmifl özelliklerini daha iyi
anlayarak, onun tüm konforunu yaflayabilmenizi sa¤layacakt›r.
Kitapta, arac›n›z› düzgün kullanman›z ve yüksek sürüfl zevkinizi
alabilmeniz için haz›rlanan bilgileri bulacaks›n›z.

MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. tasar›mda ve teknik
özelliklerde de¤ifliklik ve/veya ekleme yapma hakk›n› sakl› tutar
ve bu araçtaki geliflmeleri daha önceden imal edilmifl olan araçlara
takmak için herhangi bir zorunlulu¤u kabul etmez.
Tüm kanun ve düzenlemeleri yak›ndan takip etmek, sürücü için
kaç›n›lmaz bir ihtiyaçt›r.

Elinizdeki kitap bu gibi kanun ve düzenlemeler dikkate al›narak
haz›rlanm›flt›r, fakat baz› bölümler, kanun ve düzenlemelerde
daha sonradan yap›lan de¤iflikliklere uygun olmayabilir.

Lütfen arac›n›z› satarken, bu kullanma k›lavuzunu araçta b›rak›n.
Arac›n›z›n yeni sahibi, bu kitapta yeralan bilgilere ulaflmaktan
memnun olacakt›r.

UYARI!

D‹KKAT!

© 2003 Mitsubishi Motors Corporation



‹çindekiler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Genel Bak›fl

Genel Bilgiler

Kilitleme ve açma

Koltuklar ve emniyet kemerleri

Göstergeler ve kontroller

Çal›flt›rma ve kullanma

Konfor ve rahatl›k

Acil durumda

Arac›n›z›n bak›m›

Bak›m

Teknik özellikler



Genel Bak›fl

Göstergeler ve Controller
E00100100074

Combination headlamps, dipper
and turn-signal dü¤mesi P.x-xx

Fog lamp dü¤mesi P.x-xx

Instruments P.x-xx

Outside Arka-view mirror dü¤mesi
P.x-xx

Horn dü¤mesi P.x-xx
Supplemental restraint system-air bag
(for front passenger’s seat) P.x-xx

Glove box P.x-xx

Supplemental restraint
system-air bag
(for front passenger’s seat) P.x-xx

Digital clock P.x-xx

Hazard warning
flasher dü¤mesi P.x-xx

Heater/Air conditioning P.x-xx

Arka window demister dü¤mesi P.x-xx
Rheostat
(meter illumination control) P.x-xx

Headlamp leveling dü¤mesi
P.x-xx

Soldan direksiyonlu

Sayaçlar ve göstergeler  syf.3-2

Korna syf.3-27
Hava yast›¤› sistemi (sürücü
koltu¤u için)  syf.2-36

Kombine far ve k›sa far dü¤mesi
 syf.3-13
Sinyal lambas› kolu  syf.3-17

D›fl dikiz aynas› dü¤mesi  syf.4-9

Sis far› dü¤mesi syf.3-18

Dijital saat  syf.5-25

Hava yast›¤› sistemi (ön yolcu
koltu¤u için)
syf.2-36

Dörtlü flaflör dü¤mesi
syf.3-18

Torpido gözü  syf.5-29

Is›t›c›/Klima*  syf.5-6

Arka cam rezistans dü¤mesi  syf.3-26

Far seviye ayar dü¤mesi
syf.3-15

Parlakl›k ayar› (gösterge
paneli ayd›nlatmas›)
syf.3-20



Genel Bak›fl

S¤dan direksiyonlu

Korna dü¤mesi  syf.3-27
Hava yast›¤› sistemi (sürücü
koltu¤u için  syf.2-36

Kombine far ve k›sa far
dü¤mesi  syf.3-13
Sinyal lambas› kolu  syf.3-17

Sis far› dü¤mesi  syf.3-18

D›fl dikiz aynas› dü¤mesi  syf.4-9

Parlakl›k ayar› (gösterge
paneli ayd›nlatmas›)
syf.3-20

Far seviye ayar dü¤mesi
syf.3-15

Sayaçlar ve
göstergeler  syf.3-2

Arka cam rezistans dü¤mesi  syf.3-26

Torpido gözü  syf.5-29

Is›t›c›/Klima*  syf.5-6

Dijital saat  syf.5-25

Hava yast›¤› sistemi
(ön yolcu koltu¤u için)
syf.2-35

Dörtlü flaflör dü¤mesi
syf.3-18



Genel Bak›fl

Ignition dü¤mesi P.x-xx
Sigortalar P.x-xx

Kaput açma kolu P.x-xx

Kapakl› orta konsol kutusu P.x-xx

Küllük (for Arka koltuks) P.x-xx

Cup tray (for Ön koltuks) P.x-xx

El freni kolu P.x-xx

Gear shift or selector kolu P.x-xx

Küllük (for Ön koltuk) P.x-xx

Çakmak P.x-xx

Sigortalar  syf.8-30
Eflya gözü  syf.5-31

Silecek ve y›kay›c› dü¤mesi  syf.3-20

Kontak anahtar›  syf.4-11

Kaput açma kolu  syf.8-4

Kapakl› orta konsol kutusu
syf.5-30

Küllük  syf.5-21

Bardak tutucu  syf.5-32

El freni kolu  syf.4-5

Vites kolu veya seçicisi  syf.4-16, 4-18

Küllük  syf.5-20

Çakmak  syf.5-23

Soldan direksiyonlu



Genel Bak›fl

Ignition dü¤mesi Syf.x-xx
Sigortalar Syf.x-xx

KaSyfut açma kolu Syf.x-xx

KaSyfakl› orta konsol kutusu Syf.x-xx

Küllük (for Arka koltuks) Syf.x-xx

CuSyf tray (for Ön koltuks) Syf.x-xx

El freni kolu Syf.x-xx

Gear shift or selector kolu Syf.x-xx

Küllük (for Ön koltuk) Syf.x-xx

Çakmak Syf.x-xx

Sigortalar Syf.8-30
Eflya gözü Syf.5-31

Silecek ve y›kay›c› dü¤mesi Syf.3-20

Kontak anahtar› Syf.4-11

Kaput açma kolu Syf.8-4

Kapakl› orta konsol kutusu
Syf.5-30

Bardak tutucu Syf.5-32

El freni kolu Syf.4-5

Vites kolu veya seçicisi Syf.4-16, 4-18

Küllük Syf.5-21

Çakmak Syf.5-23

Küllük Syf.5-21

Sa¤dan direksiyonlu



Genel Bak›fl

‹ç bölüm
E00100200075

Kafal›klar

Hava yast›¤› sistemi

Fuel filler door release
kolu P.5-4

Elektrikli cam kontrol
dü¤mesi P.5-4

Kiflisel lambalar P.5-4

Tavan lambas›s (front) P.5-4

Sun visor P.5-4

Vanioty mirror
(for passenger’s side) P.5-4

Inside Arka-view
mirror P.5-4

Boot lit release kolu P.5-4

Ön koltuk

Yak›t deposu kapa¤› açma
kolu Syf.2

Bagaj kapa¤› açma kolu Syf.1-11

Elektrikli cam kontrol
dü¤mesi Syf.1-16

Tavan lambas› Syf.5-26, 8-38, 8-50

Kiflisel lambalar Syf.5-27, 8-38, 8-51

Günefllikler Syf.5-19

Makyaj aynas› Syf.5-20

‹ç dikiz aynas›
Syf.4-8

Ön koltuk Syf.2-4Kafal›klar Syf.2-12

Yan hava yast›¤›* Syf.2-47

Soldan direksiyonlu (Sedan)



Genel Bak›fl

Günefllikler P.x-xx

Makyaj aynas›  P.x-xx

‹ç dikiz aynas›
P.x-xx

Head restreints P.x-xx
Ön koltuk P.x-xx

Fuel filler door release
kolu P.5-4

Elektrikli cam kontrol
dü¤mesi P.5-4

Kiflisel lambalar P.5-4

Tavan lambas›s (front) P.5-4 Boot lit release kolu P.5-4

Yak›t deposu kapa¤› açma
kolu Syf.2

Bagaj kapa¤› açma kolu Syf.1-11

Elektrikli cam kontrol
dü¤mesi Syf.1-16

Tavan lambas› Syf.5-26, 8-38, 8-50

Kiflisel lambalar Syf.5-27, 8-38, 8-51

Günefllikler Syf.5-19

Makyaj aynas› Syf.5-20

Ön koltuk Syf.2-4
Kafal›klar Syf.2-12

Yan hava yast›¤›* Syf.2-47

Sa¤dan direksiyon (Sedan)

‹ç dikiz aynas›
Syf.4-8



Genel Bak›fl

Kol dayama P.x-xx

Emniyet kemerleri P.x-xx

Tavan lambas› P.x-xx

Yüksekli¤i ayarlanabilir emniyet kemeri
(for Ön koltuk)  P.x-xx

Hava yast›¤› sistemi-perde hava yast›¤›

Aletler P.x-xx

Stepne P.x-xx

Kriko P.x-xxArka koltuk P.x-xx

Cup tray (for Arka koltuks) P.x-xx

Emniyet kemerleri Syf.2-14

Tavan lambas› Syf.5-26, 8-38, 8-50

Emniyet kemeri yükseklik ayar tokas›Syf.2-17

Arka koltuk Syf.2-7Kriko Syf.6-8Aletler Syf.6-8

Soldan direksiyon (Sedan)

Stepne Syf.6-12

Hava yast›¤› sistemi-perde hava yast›¤›*
Syf.2-48



Genel Bak›fl

Sa¤dan direksiyon (Sedan)

Emniyet kemerleri Syf.2-14

Tavan lambas› Syf.5-26, 8-38, 8-50

Emniyet kemeri yükseklik ayar tokas› Syf.2-17

Arka koltuk Syf.2-7 Kriko Syf.6-8

Aletler Syf.6-8

Stepne Syf.6-12

Hava yast›¤› sistemi-perde hava yast›¤›*
Syf.2-48



Genel Bak›fl

Günefllikler P.x-xx

Makyaj aynas›  P.x-xx

‹ç dikiz aynas›
P.x-xx

Head restreints P.x-xx

Ön koltuk P.x-xx

Fuel filler door release
kolu P.5-4

Elektrikli cam kontrol
dü¤mesi P.5-4

Kiflisel lambalar P.5-4

Tavan lambas›s (front) P.5-4

Yak›t deposu kapa¤›n› açma
kolu Syf.2

Elektrikli cam kontrol
dü¤mesi Syf.1-16

Tavan lambas› Syf.5-26, 8-38, 8-50

Kiflisel lambalar Syf.5-27, 8-38, 8-51

Günefllikler Syf.5-19

Soldan direksiyon (Wagon)

Makyaj aynas› Syf.5-20

‹ç dikiz aynas›
Syf.4-8

Ön koltuk Syf.2-4

Kafal›klar Syf.2-12
Yan hava yast›¤›* Syf.2-47



Genel Bak›fl

Günefllikler P.x-xx

Makyaj aynas›  P.x-xx

‹ç dikiz aynas›
P.x-xx

Head restreints P.x-xx

Ön koltuk P.x-xx

Fuel filler door release
kolu P.5-4

Elektrikli cam kontrol
dü¤mesi P.5-4

Kiflisel lambalar P.5-4

Tavan lambas›s (front) P.5-4

Yak›t deposu kapa¤›n› açma
kolu Syf.2

Elektrikli cam kontrol
dü¤mesi Syf.1-16

Tavan lambas› Syf.5-26, 8-38, 8-50

Kiflisel lambalar Syf.5-27, 8-38, 8-51

Günefllikler Syf.5-19

Sa¤dan direksiyon (Wagon)

Makyaj aynas› Syf.5-20

‹ç dikiz aynas›
Syf.4-8

Ön koltuk Syf.2-4
Kafal›klar Syf.2-12

Yan hava yast›¤›* Syf.2-47



Genel Bak›fl

Emniyet kemerleri Syf.2-14

Tavan lambas›* Syf.5-26, 8-38, 8-50

Emniyet kemeri yükseklik ayar
 tokas› Syf.2-17

Arka koltuk Syf.2-7

Kriko Syf.6-8
Aletler Syf.6-8

Soldan direksiyon (Wagon)

Stepne Syf.6-12

Hava yast›¤› sistemi-perde hava yast›¤›*
Syf.2-48

Arka Kiflisel lambalar*
Syf.5-27, 8-38, 8-52

Kol dayama Syf.2-10

Bardak tutucu Syf.5-32



Genel Bak›fl

Emniyet kemerleri Syf.2-14

Tavan lambas›* Syf.5-26, 8-38, 8-50

Emniyet kemeri yükseklik ayar
 tokas› Syf.2-17

Sa¤dan direksiyonlu (Wagon)

Hava yast›¤› sistemi-perde hava yast›¤›*
Syf.2-48

Arka Kiflisel lambalar*
Syf.5-27, 8-38, 8-52

Kol dayama Syf.2-10

Arka koltuk Syf.2-7

Kriko Syf.6-8

Aletler Syf.6-8

Stepne Syf.6-12
Bardak tutucu Syf.5-32



Genel Bak›fl

Bagaj alan› (Wagon)
E00100400064

fiapkal›k Syf.5-35

Bagaj bölmesi lambas› Syf.5-28

Bagaj kancas› Syf.5-38
Bagaj zemini alet gözü Syf.5-33

Bagaj kancas› Syf.5-38

Aksesuar soketi Syf.5-24

Yan kutusu Syf.5-34



Genel Bak›fl

D›fl bölüm
E00100500078

Enginge compartment Syf.x-xx

Windscreen wiper and washer Syf.x-xx

Outside Arka-view mirrors Syf.x-xx

Fuel filler Syf.x-xx

Locking and Unlocking Syf.x-xx
Keyless entry system Syf.x-xx

Tirn-signal lamps Syf.x-xx

Front fog lamps Syf.x-xx

Bonnet Syf.x-xx
D›fl dikiz aynas› syf.4-8

Yak›t deposu kapa¤› syf.2

Yan sinyal lambalar›
syf.3-17, 8-37, 8-4

Park lambalar›
syf.3-13, 8-36, 8-40

Farlar
syf.13-18, 8-36, 8-39

Ön sis farlar›*
syf.3-18, 8-36, 8-42

Ön sinyal lambalar›
syf.3-17, 8-36, 8-41

Motor bölümü syf.9-16
Kaput syf.8-4

Silecek ve y›kay›c› Syf.3-20

Sedan

Kilitleme ve açma syf.1-6
Uzaktan kumanda sistemi*
syf.1-4

Far y›kay›c› syf.3-25



Genel Bak›fl

Stop and tail lamps Syf.x-xx

Üçüncü fren lambas›*  syf.8-37, 8-49 Anten  syf.5-18

Fren ve kuyruk lambalar›
syf.8-37, 8-46

Arka sinyal lambalar›
syf.3-17, 8-37, 8-46

Geri vites lambalar›
syf.8-37, 8-46

Kuyruk lambalar›
Syf.8-36, 8-45

Plaka lambalar›
syf.8-37, 8-49

Bagaj kapa¤›  syf.1-11

Sedan

Arka sis lambas› (sadece sürücü
taraf›nda) syf.3-19, 8-37, 8-48

Lastik hava bas›nc›  syf. 8-17
Lastikleri de¤ifltirmek syf.6-14
Lastik rotasyonu syf.8-20
Patinaj zincirleri syf.8-23
Jant kapa¤› syf.6-19



Genel Bak›fl

D›fl dikiz aynas›  syf.4-8

Yak›t deposu kapa¤›  syf.2

Yan sinyal lambalar›
syf.3-17, 8-36, 8-41

Park lambalar›
syf.3-13, 8-36, 8-40

Farlar
syf.3-13, 8-36, 8-39

Ön sis farlar›*
Syf.3-18, 8-36, 8-42

Motor bölümü syf.9-18
Kaput syf.8-4

Silecek ve y›kay›c› syf.3-20

Wagon

Kilitleme ve açma  syf.1-6
Uzaktan kumanda sistemi*
syf.1-4

Ön sinyal lambalar›
syf.3-17, 8-36, 8-41

Far y›kay›c›  syf.3-25



Genel Bak›fl

Üçüncü fren lambas›*  syf.8-36, 8-48 Anten  syf.5-18

Lastik hava bas›nc› syf. 8-17
Lastikleri de¤ifltirmek syf.6-14
Lastik rotasyonu  syf.8-20
Patinaj zincirleri  syf.8-22
Jant kapa¤›  syf.6-19

Fren ve kuyruk lambalar›
Syf.8-36, 8-45

Arka sinyal lambalar›
syf.3-17, 8-36, 8-45

Geri vites lambalar›
syf.8-36, 8-45

Geri vites lambalar›
syf.8-36, 8-45

Wagon

Bagaj kapa¤›
 (veya kap›s›)  syf.1-13

Arka cam silece¤i ve y›kay›c›s›  syf.3-24

Arka sis lambas› (sadece
sürücü taraf›nda)
syf.3-19, 8-36, 8-47



Genel Bilgiler
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2

Genel Bilgiler

Kullan›lan yak›t
E00200100075

NOT
● Arac›n›zda oktan numaras›n› otomatik de¤ifltirme cihaz›

vard›r; böylece seyahatleriniz s›ras›nda 95 RON veya daha
yüksek oktanl› kurflunsuz süper benzin bulamad›¤›n›z acil
durumlarda daha düflük oktanl› kurflunsuz benzin kullanabilir-
siniz. Böyle bir durumda motoru özel olarak ayarlaman›z
gerekmez.
Bu durumda motor performans›nda biraz düflüklük olur.

Yak›t deposunun doldurulmas›
E00200200076

Tavsiye edilen yak›t Kurflunsuz benzin oktan› (DIN51607)
95 RON veya üstü

UYARI!

●

●

●

●

●

●

Benzin afl›r› derecede yan›c› ve patlay›c›d›r. Benzinle

u¤rafl›rken yanabilir veya ciddi bir flekilde yaralanabilirsiniz.

Arac›n›za yak›t doldururken her zaman için motoru kapat›n

ve alevlerden, k›v›lc›mlardan ve tüten maddelerden uzak

durun. Yak›t› her zaman için iyi havaland›r›lm›fl aç›k

alanlarda doldurun.

Yak›t deposu kapa¤›n› ç›karmadan önce, otomobilin veya

yak›t pompas›n›n metal aksam›na dokunarak vücudunuzda

birikmifl olabilecek statik elektri¤i boflalt›n. Vücudunuzda

birikmifl olabilecek statik elektrik, k›v›lc›m ç›kartarak yak›t

buhar›n›n parlamas›na neden olabilir.

Tüm yak›t doldurma ifllemini (yak›t deposunun kapa¤›n›n

aç›lmas›, kapa¤›n ç›kart›lmas› vs.) kendiniz yap›n. Yak›t

deposunun yan›na baflkalar›n›n yaklaflmas›na izin vermeyin.

Baflka birisinin yard›m etmesine izin verirseniz ve o kiflinin

üzerinde statik elektrik varsa, yak›t buhar› parlayabilir.

Yak›t doldurma ifllemi tamamlanana kadar yak›t deposunun

a¤z›n›n yan›ndan ayr›lmay›n. Doldurma ifllemi esnas›nda

uzaklafl›p baflka bir fley yaparsan›z (örne¤in bir koltu¤a

oturursan›z) üzerinizde statik elektrik oluflabilir.

Yak›t buhar›n› solumamaya dikkat edin. Yak›tta zehirli

maddeler bulunmaktad›r.

Araca yak›t doldururken kap›lar› ve camlar› kapal› tutunuz.

Aksi takdirde arac›n içine yak›t buhar› girebilir.



Genel Bilgiler

3

Yak›t deposu hacmi
50 litre

Yak›t doldurma
1.Yak›t doldurmadan önce motoru durdurunuz.
2.Yak›t deposu a¤z› arac›n›z›n sol arka taraf›ndad›r.

Yak›t deposu kapa¤› arac›n içinde sürücü koltu¤unun yan›nda
bulunan yak›t deposu açma kolu vas›tas›yla aç›labilir.

LHD

RHD
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3. Yak›t deposu kapa¤›n› kapa¤› saat yönü tersinde yavaflça
    döndürerek aç›n›z.

4. Do¤ru yak›t doldurma, yak›t tabancas›n›n do¤ru
kullan›lmas›na ba¤l›d›r. Tabancay› e¤meyiniz. Tabancay›
deponun a¤z›ndan içeriye girebildi¤i kadar itiniz.

5. Tabanca otomatik olarak durdu¤unda, tabancay› depo
deli¤inin yar›s›na kadar çekiniz. ‹kinci otomatik durmadan
sonra, daha fazla yak›t doldurmay›n›z.

6. Kapatmak için, yak›t deposu kapa¤›n› saat yönünde klik
sesini duyana kadar çevirin, daha sonra yak›t deposu d›fl
kapa¤›n› iterek kapat›n.

A- Açma
B- Kapama

D‹KKAT!

● Yak›t sistemi bas›nç alt›nda olabilece¤inden yak›t
deposu kapa¤›n› yavaflça ç›kart›n. Bu flekilde yak›t
deposunda oluflabilecek bas›nç veya vakum ortadan
kalkar. Kapaktan buhar ç›k›yorsa veya bir ses
duyuyorsan›z kapa¤› ç›karmadan önce bu durum
geçene kadar bekleyin›z. Aksi taktirde, yak›t
püskürerek sizi veya di¤erlerini yaralayabilir.

A

B

D‹KKAT!

● Yak›t deposu kapa¤›nda “UNLEADED FUEL ONLY”
(Sadece Kurflunsuz Benzin) etiketi bulunan araçlar sadece
kurflunsuz benzin kullan›larak çal›flt›r›labilir. Bu araçlara
kurflunlu benzin doldurulursa ciddi motor ve katalitik
konvertör ar›zalar› ortaya ç›kabilece¤inden, buna teflebbüs
edilmemelidir.
Depo kapa¤›n› de¤ifltirmek istedi¤inizde, sadece arac›n›z
için belirtilen MITSUBISHI orijinal parçalar›n› kullan›n.

D‹KKAT!

● Yak›t›n dökülmesi ve taflmas›n› önlemek için yak›t

deposunu “a¤z ›na  kadar doldurmay›n” .

D‹KKAT!

● Yak›t deposu kapa¤›n›n de¤ifltirilmesi gerekiyorsa

arac›n›z için belirtilmifl olan kapa¤› kullan›n.
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Aksesuarlar›n tak›lmas›
E00200300048

Herhangi bir aksesuar takmadan önce, lütfen MITSUBISHI
yetkili servisine baflvurunuz.

Aksesuarlar›n, opsiyonel parçalar›n, vb. Tak›lmas›, sadece
ülkenizdeki yasalar›n izin verdi¤i s›n›rlar içinde ve araçla
birlikte verilen dökümanlardaki tavsiye ve uyar›lar
do¤rultusunda yap›lmal›d›r.
Arac›n›za, sadece MITSUBISHI taraf›ndan onaylanan
aksesuarlar tak›lmal›d›r.
Elektrikli parçalar›n do¤ru tak›lmamas›, yang›n ç›kmas›na
neden olabilir, lütfen bu kullan›c› el kitab›n›n, elektrik veya
yak›t sistemlerinde yap›lan Modifikasyon De¤ifliklikler
bölümüne bak›n›z.
Arac›n içinde harici antensiz olarak bir cep telefonu veya
telsiz setinin kullan›lmas› elektrik sisteminde parazite neden
olarak arac›n güvenli bir flekilde kullan›lamamas›na yol
açabilir.
Belirtilen özelliklere uygun olmayan lastikler ve jantlar
kullan›lmamal›d›r.
Lastik ve jant ölçüleriyle ilgili bilgi için, “Teknik Özellikler”
bölümüne bak›n›z.
Aksesuarlar›n, parçalar›n tak›lmas›ndan veya araçta de¤ifliklik
yap›lmas›ndan önce aksesuarlar›n kullan›m k›lavuzlar›n›
okuyunuz.

●

●

●

●

●

Önemli noktalar!
Piyasada farkl› üreticilere ait çok say›da aksesuar ve yedek parça
bulundu¤u için, ne MITSUBISHI ne de MITSUBISHI yetkili
servisinin, bu gibi parçalar›n ba¤lanmas›n›n veya tak›lmas›n›n,
MITSUBISHI arac›n›z›n sürüfl güvenli¤ini etkileyip etkilemedi¤ini
kontrol etmesi mümkün de¤ildir.

Bu parçalarda, genel kullan›m “izni” (parçan›n uygunlu¤u) veya
parçan›n üretiminin resmen onaylanm›fl bir yöntemle oldu¤u
veya bu parçalar›n ba¤lanmas›n›n veya tak›lmas›n›n ard›ndan
bir defal›k kullan›m izni gibi, resmi bir onay olsa bile, sadece
buna bakarak, arac›n›z›n sürüfl güvenli¤inin etkilenmedi¤i sonucu
ç›kart›lamaz.

Ayr›ca, onay› veren yetkili veya memurlar›n üzerinde hiçbir
sorumluluk olmad›¤›n› da unutmay›n›z. Sadece, MITSUBISHI
yetkili yedek parça servisi taraf›ndan tavsiye edilen ve sat›lan
ve MITSUBISHI yetkili servisi taraf›ndan ba¤lanan veya tak›lan
parçalar (MITSUBISHI orijinal veya yedek parçalar› ve
MITSUBISHI aksesuarlar›), optimal güvenlik sa¤layacakt›r.
MITSUBISHI araçlar›n›n imalat özellikleri üzerinde yap›lan
modifikasyonlar için de ayn› kural geçerlidir. Kendi güvenli¤iniz
için, bu gibi durumlarda, sadece yetkili MITSUBISHI servisinin
tavsiyeleri do¤rultusunda modifikasyon yapmal›s›n›z.
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Elektrik veya yak›t sistemlerinde yap›lan
modifikasyon / de¤ifliklikler

E00200400010

MITSUBISHI, her zaman güvenli ve yüksek kaliteli araçlar
üretmektedir. Bu güvenlik ve kaliteyi korumak için, elektrik veya
yak›t sistemine tak›lacak tüm aksesuarlar›n veya yap›lacak tüm
modifikasyonlar›n, MITSUBISHI’n›n tavsiyeleri do¤rultusunda
yap›lmas› gerekir.

Orijinal parçalar
E00200500011

Yan sanayi ürünü yedek parça kullanma yoluna gitmeyiniz.
MITSUBISHI, size en yüksek kaliteyi ve güvenilirli¤i sunan,
üstün donan›ml› bir araç haz›rlayabilmek için, uzun çal›flmalar
yapm›flt›r. Bu kaliteyi ve güvenilirli¤i yan sanayi ürünü yedek
parçalar kullanarak azaltmay›n›z.
Her zaman, MITSUBISHI arac›n›z› en yüksek performansta
tutacak flekilde tasarlan›p üretilen, Orijinal MITSUBISHI
parçalar›n› kullan›n›z. Orijinal olmayan parçalar›n kullan›lmas›
durumunda, araç parçalar›n›n çal›flma verimi azalabilir.
Orijinal parçalar›n kullan›lmamas›, garanti kapsam›na girmeyen
ar›zalara neden olabilir. MITSUBISHI, MITSUBISHI Orijinal
Parçalar› yerine, orijinal olmayan parçalar›n kullan›lmas›ndan
kaynaklanan herhangi bir ar›zadan sorumlu de¤ildir.
MITSUBISHI servisinden gerekli bilgileri alabilir ve arac›n›za
Orijinal Parçalar›n montaj›n› yapt›rabilirsiniz.
MITSUBISHI Orijinal Parçalar›n› afla¤›daki iflaretten tan›yabilir
ve tüm yetkili MITSUBISHI servislerinde bu parçalar›
bulabilirsiniz.

D‹KKAT!

● Herhangi bir montaj veya de¤ifliklikle ilgili olarak
lütfen MITSUBISHI yetkili servisine dan›fl›n›z.
Kablolar araç gövdesi ile etkilefliyorsa veya uygun
olmayan montaj yöntemleri kullan›lm›flsa (koruyucu
sigortalar dahil edilmemiflse vs.) elektronik cihazlar
yang›n veya baflka kazalarla sonuçlanacak flekilde
olumsuz olarak etkilenebilir.
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Kullan›lm›fl motor ya¤lar›yla ilgili
güvenlik talimatlar› ve at›k bilgileri

E00200600025

Çevreyi koruyunuz
Kanalizasyonu, su kaynaklar›n› ve topra¤› kirletmek kanunen
yasakt›r. Kullan›lm›fl ya¤› ve ya¤ filtrelerini atmak için, gereken
imkanlara sahip yetkili at›k toplama merkezlerinden ve garajlardan
faydalan›n›z. Herhangi bir flüpheniz varsa, at›k ya¤›n imhas›yla
ilgili tavsiyelerini almak için, yerel yetkililerle görüflünüz.

UYARI!

●

●

●

Uzun süreli ve s›k temas, dermatit ve deri kanseri gibi

ciddi deri hastal›klar›na neden olabilir.

Mümkün oldu¤u kadar, ya¤›n cildinize temas etmesinden

sak›n›n›z ve herhangi bir temas sonars›nda, iyice y›kay›n›z.

Çocuklar›n ulaflamayaca¤› bir yerde saklay›n›z.
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Anahtarlar
E00300100050

‹ki anahtar verilmifltir. Bu anahtarlar tüm kilitleri açar. Bir
tanesini, yedek anahtar olarak güvenli bir yerde saklay›n›z.

NOT
● Anahtar numaras› çizimde gösterildi¤i flekilde etiket üzerine

bas›lm›flt›r.
Anahtar numaras›n› bir yere kaydedin ve anahtar› ve anahtar
numara plakas›n› ayr› yerlerde saklay›n, böylece orijinal
anahtarlar› kaybetmeniz durumunda MITSUBISHI yetkili
servisinden yeni bir anahtar siparifl edebilirsiniz.

● Motorunuz, immobilizer kontrol ünitesine (beynine) yaz›lm›fl
olan kod ile anahtar›n kod numaras› ayn› olmad›¤› zaman
çal›flmayacak flekilde tasarlanm›flt›r. Ayr›nt›l› bilgi ve
anahtarlar›n kullan›m› için “Elektronik immobilizer”
bölümüne bak›n›z.
Vericide parazitlere sebep olabilece¤inden anahtarlar›
kesinlikle manyetik veya metal cisimlerin bulundu¤u alanlara
koymay›n›z.
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Elektronik immobilizer (Çal›nmay› önleyici
marfl sistemi)

E00300200035

Elektronik immobilizer, arac› h›rs›zl›¤a karfl› korumak için
tasarlanm›flt›r. Bu sistemin amac›, kullanmaya yetkili olmayan
kiflilere karfl› arac› korumakt›r. Arac›n›z› sadece, immobilizer
sistemine kay›tl› anahtarlar› kullanarak çal›flt›rabilirsiniz (kurallara
ba¤l› olarak).

NOT
● Afla¤›daki durumlarda arac›n›z anahtardaki kay›tl› kodu

alamayabilir.  Bunun anlam› do¤ru anahtar tak›l› olmas›na
ra¤men “MARfi” konumuna getirilirse bile motor
çal›flmayacakt›r.
• Anahtar bir anahtarl›¤a veya di¤er metalik veya manyetik

cisimlerle temas etti¤inde (A Tipi)
• Anahtar sap› baflka bir anahtar›n metaline temas etti¤inde

(B Tipi)
• Anahtar di¤er bir immobilizer anahtar›na veya di¤er bir

vericiye temas etti¤inde (C Tipi)

Bu durumlarda, cisimleri anahtarlardan ay›r›n ve anahtar›
“ACC” veya “K‹L‹TL‹” konumuna getirin. Sonra tekrar
motoru çal›flt›rmay› deneyin. E¤er motor çal›flmaz ise,
yetkili MITSUBISHI servisine dan›fl›n›z.
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● Verici anahtar›n içinde oldu¤undan bir kesici vb. ile anahtar›
zedelemeyiniz.
‹ki anahtar verilmifltir.
E¤er birini kaybederseniz, mümkün oldu¤unca k›sa bir süre
içinde yetkili MITSUBISHI servisine baflvurarak yeni bir
anahtar siparifl veriniz.
Yeni bir anahtar elde etmek için, arac›n›z› ve kalan anahtar›
yetkili MITSUBISHI servisine götürmeniz gerekir.
‹lave yedek anahtar istiyorsan›z arac›n›z› ve TÜM anahtarlar›
MITSUBISHI yetkili servisine götürünüz. Tüm anahtarlar›n
immobilizer beynini tekrar tan›t›lmas› gereklidir. ‹mmobilizer,
8 de¤iflik kodu tan›yabildi¤inden, maksimum 8 anahtar›n›z
olabilir.

●

Uzaktan kumanda sistemi *

E00300300049

Sedan
Uzaktan kamanda dü¤mesine basarak, tüm kap›lar› kilitleyebilir
veya açabilirsiniz.

Kilitlemek için
LOCK dü¤mesine bas›n, tüm kap›lar kilitlenir. Tavan lambas›
[•] konumundayken kap›lar kilitlendi¤inde tavan lambas› ve
sinyal lambalar› iki kez yan›p söner.

Açmak için
UNLOCK dü¤mesine bas›n, tüm kap›lar›n kilitleri aç›l›r. Tavan
lambas› [•] konumundayken kilitler aç›l›rsa tavan lambas› yaklafl›k
15 saniye için yan›k kal›r ve sinyal lambalar› bir kez yan›p söner.

D‹KKAT!

● ‹mmobilizer sisteminizde herhangi bir de¤ifliklik ve

ilave yapmay›n›z. Aksi taktirde immobilizer sisteminiz

ar›zalanabilir.
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Wagon
Uzaktan kamanda dü¤mesine basarak, tüm kap›lar› ve bagaj
kap›s›n› kilitleyebilir veya açabilirsiniz.

Kilitlemek için
LOCK dü¤mesine bas›n, ve tüm kap›lar ve bagaj kapa¤› kilitlenir.
Tavan lambas› [•] konumundayken kap›lar kilitlendi¤inde tavan
lambas› ve sinyal lambalar› iki kez yan›p söner.

Açmak için
UNLOCK dü¤mesine bas›n, ve tüm kap›lar›n ve bagaj kapa¤›n›n
kilidi aç›l›r. Tavan lambas› [•] konumundayken kilitler aç›l›rsa
tavan lambas› yaklafl›k 15 saniye için yan›k kal›r ve sinyal
lambalar› bir kez yan›p söner.

NOT
● Onay fonksiyonu (sinyal lambalar›n›n yan›p sönmesi

suretiyle kap›lar›n ve bagaj kapa¤›n›n (wagon) kilitlendi¤ini
veya kilitlerinin aç›ld›¤›n› belirtir) devreden ç›kart›labilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI yetkili servisi ile temasa
geçiniz.
Uzaktan kumanda sistemi afla¤›daki koflullarda çal›flmaz.
• Anahtar konta¤a tak›l› ise.
• Kap› veya bagaj kapa¤› (wagon) aç›k ise.
UNLOCK dü¤mesine bast›ktan sonra herhangi bir kap›
veya bagaj kapa¤› (wagon) aç›lmazsa, yaklafl›k 30 saniye
içerisinde: kap›lar otomatik olarak tekrar kilitlenir.
Yaklafl›k 4 metre uzakl›¤a kadar, uzaktan kumanday›
kullanabilirsiniz. Ancak, arac›n›z bir TV vericisinin, elektrik
santralinin veya radyo istasyonunun yak›n›na parkedilmiflse,
uzaktan kumandan›n çal›flma menzili de¤iflebilir.
Uzaktan kumanda dü¤mesine bas›ld›ktan kap›lar veya bagaj
kap›s› (wagon) kilitlenemiyor veya kilitleri aç›lam›yorsa
uzaktan kumandan›n içindeki pilinin de¤ifltirilmesi
gerekebilir.
Pili MITSUBISHI yetkili servisinde de¤ifltirtiniz.
Uzaktan kumanda aletiniz kaybolursa, yeni bir kumanda
aleti için MITSUBISHI yetkili servisinize baflvurunuz.
Bir uzaktan kumanda aleti ekletmek istiyorsan›z
MITSUBISHI yetkili servisinize dan›fl›n›z. Arac›n›z için en
fazla 4 adet uzaktan kumanda aleti tan›t›labilir.

●

●

●

●

●

●
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Kap›lar
E00300400066

Anahtarla kilitlemek veya açmak için

D‹KKAT!

●

●
D‹KKAT!

●

●
●

1- Anahtar› tak›n veya ç›kar›n
2- Kilitli
3- Aç›k

Uzaktan kumanda aletini günefl ›fl›nlar›n›n ›s› art›fl›na

neden oldu¤u yerlere b›rakmay›n›z.

Uzaktan kumanda aleti, hassas bir elektronik cihazd›r.

Bu nedenle, afla¤›dakilere dikkat edilmesi gerekir:

• Uzaktan kumanda aletini sert darbelerden

    koruyunuz.

• Uzaktan kumanda aletini ›slatmay›n›z.

• Uzaktan kumanda aletini sökmeyiniz.

Kap›lar›n kapal› oldu¤undan emin olunuz: kap›lar tamamen
kapanmadan arac› kullanmak çok tehlikelidir.
Çocuklar›, kesinlikle arac›n içinde yaln›z b›rakmay›n›z.
Anahtar arac›n içindeyken, kap›lar› kilitlememeye dikkat
ediniz.
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Arac›n içinden kilitlemek veya açmak için

4- Kilitli
5- Aç›k

Kap›y› açmak için, iç kap› kolunu kendinize do¤ru çekiniz.

NOT
● Sürücünün kap›s›, kilit dü¤mesini kullanmadan iç kap› kolu

çekilmek suretiyle aç›labilir.
Di¤er tüm kap›lar›n ve bagaj kapa¤›n›n (wagon) kilitleri
ayn› zamanda aç›l›r.

Anahtar kullanmadan kilitlemek

Ön yolcu kap›s›, arka kap›

‹ç kilit mandal›na (1) bas›n (k›rm›z› iflaret görülmez) ve kap›y›
kapat›n›z (2).

NOT
● Sürücünün kap›s›, sürücü kap›s› aç›kken içteki kilit dü¤mesi

kullan›larak kilitlenemez.
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Çarp›flmaya duyarl› kilit açma mekanizmas›
Seyir esnas›nda sürücü veya yolculara zarar verebilecek kuvvette
bir çarp›flma olursa tüm kap› kilitleri otomatik olarak aç›l›r.
Bu fonksiyon bir kaza esnas›nda kurtarma çabalar›na yard›mc›
olmak üzere tasarlanm›flt›r.

NOT
● Hafif bir çarp›flmada kap›lar kilitli kalmaya devam eder.

Merkezi kilit sistemi
E00300800044

NOT
● ‹ç kilit mandal› kullan›larak arka kap›lar ba¤›ms›z olarak

kilitlenebilir veya aç›labilir.
Kilitleme ve kilit açma ifllemi arka arkaya sürekli olarak
tekrarlan›rsa merkezi kilit sistemlerinin iç koruma devresi
devreye girerek sistemin çal›flmas›n› engeller.  Bu durum
gerçekleflirse, iç kilit dü¤mesini veya anahtar› kullanmadan
önce yaklafl›k bir dakika bekleyiniz.

●

Kap›lar›n tümü ve bagaj kapa¤› (wagon) afla¤›da anlat›ld›¤›
flekilde kilitlenebilir veya kilitleri aç›labilir.

“Anahtar unutmay› önleme mekanizmas›”*
Kilit dü¤mesi kilitli konuma getirilirse ve sürücü kap›s›
anahtar konta¤a tak›l›yken kapat›l›rsa kilit otomatik olarak
aç›l›r.
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Ön kap›lar› anahtarla
Kap›lar› ve bagaj kapa¤›n› (wagon) kilitlemek için anahtar›
kilidinde (sürücü taraf›nda veya yolcu taraf›nda) arac›n ön taraf›na
do¤ru döndürün ve kilitlemek için arac›n arka taraf›na do¤ru
döndürün.

Sürücü kap›s›n› iç kilit dü¤mesiyle
Kap›lar› ve bagaj kapa¤›n› (wagon) kilitlemek için sürücü
kap›s›ndaki iç kilit dü¤mesini arac›n önüne do¤ru itin (k›rm›z›
iflaret kaybolur). Kap›lar›n ve bagaj kapa¤›n›n (wagon) kilidini
açmak için sürücü kap›s›ndaki iç kilit dü¤mesini arac›n arkas›na
do¤ru çekin (k›rm›z› iflaret gözükür).

1-  Kilitli
2-  Aç›k 1-  Kilitli

2-  Aç›k
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“Çocuk kilitli” arka kap›lar
E00300900016

1- Kilitli
2- Serbest

Çocuk kilitleri, özellikle çocuklar arka koltukta otururken,
kap›lar›n kazara aç›lmas›n› önler. Her iki arka kap›n›n üstünde
birer kol vard›r.
E¤er bu kol kilitli konuma getirilirse, kap›lar arac›n içinden
aç›lamaz.
Çocuk kilidi kullan›mdayken, arka kap›y› açmak için d›fl kap›
kolunu çekmeniz gerekir.
E¤er kol “Serbest” konumuna getirilirse, çocuk kilit mekanizmas›
devreden ç›kacakt›r.

D‹KKAT!

● Arka koltukta çocuk oldu¤u zaman araç kullan›rken,

beklenmedik bir kazaya yol açmamak için çocuk

kilidini kullan›n›z.
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Bagaj kapa¤› (Sedan)
E00301200029

Arac›n içinden açmak için
Sürücü koltu¤unun yan›ndaki açma kolunu çekiniz.

UYARI!

● Arac›n bagaj kapa¤› (veya kap›s›) aç›k olarak kullan›lmas›,
kabin içine karbonmonoksit (CO) gaz› girebilece¤inden
dolay› tehlikeli olabilir. Karbonmonoksit gaz›n› göremez ve
kokusunu alamazs›n›z. Bu gaz bilinç kayb›na ve hatta ölüme
neden olabilir.

D‹KKAT!

● Bagaj› yüklerken ve boflalt›rken egzoz borusunun

önünde durmay›n. Egzozdan ç›kan ›s› yan›klara neden

olabilir.
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Arac›n d›fl›ndan açmak için
Anahtar› tak›n ve çeviriniz.

Kapatmak için
Bagaj kapa¤›n› afla¤›ya do¤ru bast›r›n›z.

NOT
● Bagaj bölmesi lambas›, bagaj kapa¤› aç›ld›¤›nda yanar ve

kapat›ld›¤›nda söner.

● Uzaktan kumandal› sistem bulunan araçlarda bagaj bölmesi
lambas›, belirli bir süre yan›k kal›r ve daha sonra akünün
boflalmas›n› önlemek için otomatik olarak söner. Bkz. sayfa
5-28 “Ifl›klar›n (tavan ›fl›klar›, vs.) otomatik söndürülmesi”.

D‹KKAT!

● Arac› kullanmadan önce, bagaj kapa¤›n›n iyice kilitlen-

di¤inden emin olunuz. Bagaj kapa¤›n›n aç›lmas› halinde

bagajlar yola düflüp bir kazaya yol açabilir.
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Bagaj kapa¤› (Wagon)
E00301400047

NOT
● Sürücü kap›s›n›n anahtar, iç kilit dü¤mesi (sürücü taraf›)

veya uzaktan kumanda sistemi (varsa) kullan›larak
kilitlenmesi / kilitlerin aç›lmas› durumunda arka kap› da
kilitlenir veya kilidi aç›l›r.

Arac›n d›fl›ndan kilitlemek veya açmak için

UYARI!

● Arac›n bagaj kapa¤› (veya kap›s›) aç›k olarak kullan›lmas›,
kabin içine karbonmonoksit (CO) gaz› girebilece¤inden
dolay› tehlikeli olabilir. Karbonmonoksit göremez ve
kokusunu alamazs›n›z. Bu gaz bilinç kayb›na ve hatta ölüme
neden olabilir.

D‹KKAT!

● Bagaj› yüklerken ve boflalt›rken egzoz borusunun

önünde durmay›n. Egzozdan ç›kan ›s› yan›klara neden

olabilir.

1-  Anahtar› tak›n (veya ç›kar›n)
2-  Kilitli
3-  Aç›k
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Arac›n içinden kilitlemek veya açmak için
Bagaj kapa¤› kontak anahtar›n›n konumundan ba¤›ms›z olarak
iç kilit dü¤mesi (sürücü taraf›) kullan›larak kilitlenebilir veya
kilidi aç›labilir.

NOT
● Kilitli ve aç›k konumlar› aras›nda art arda sürekli geçifl

merkezi kilit sisteminin içindeki koruma devresinin sistemi
devreden ç›kartmas›na neden olabilir.  Bu durum
gerçekleflirse dü¤meyi kullanmadan önce yaklafl›k bir dakika
bekleyiniz.

Açmak için
Bagaj kapa¤›n› açmak için bagaj kapa¤› kolunu yukar›ya do¤ru çekiniz.

1-  Kilitli (k›rm›z› iflaret görülemez)
2-  Aç›k
Bagaj kapa¤› iç kilit dü¤mesi (sürücü taraf›) kullan›larak kilitlenmifl
ise veya kilidi aç›lm›flsa anahtar ile de kilitlenebilir veya kilidi
aç›labilir.

D‹KKAT!

● Bagaj kapa¤›n› açarken yan›nda kimsenin durmad›-

¤›ndan emin olunuz.
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Kapatmak için
Bagaj kapa¤› kolunu (A) resimde gösterildi¤i flekilde afla¤›ya do¤ru
çekiniz ve bagaj kapa¤› tamamen kapanmadan önce b›rak›n›z. Bagaj
kapa¤›n›n tamamen kapatmak için d›flar›dan hafifçe çarp›n›z.

D‹KKAT!

● Bagaj kapa¤›n› açarken, stop lambalar›na dokunman›z

elinizin veya parmaklar›n›z›n gazl› amortisörlere

s›k›flarak, yaralanmas›na yol açabilir.

D‹KKAT!

● Elinizin veya kolunuzun yaralanmas›n› önlemek için

bagaj kapa¤›n›n bagaj kapa¤› kolunu b›rakmadan

kapatmaya çal›flmay›n›z.

Arac› kullanmadan önce, bagaj kapa¤›n›n emniyetli

bir flekilde kilitlendi¤inden emin olunuz.

Bagaj kapa¤› araç seyir halindeyken aç›l›rsa bagajdaki

eflyalar yola saç›labilir.

●
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NOT
● Gazl› amortisörler (B) bagaj kapa¤›n› desteklemek üzere

resimde gösterilen yerlerde monte edilmifllerdir. Hasar› veya
yanl›fl çal›flt›rmay› önlemek için lütfen afla¤›daki uyar›lar›
dikkate al›n›z.
• Bagaj kapa¤›n› kapat›rken amortisörlerden tutmay›n›z.

Ayr›ca amortisörleri itmeyiniz veya çekmeyiniz.
• Gazl› amortisörlere herhangi bir plastik madde, bant vs.

tutturmay›n›z.
• Gazl› amortisörlerin etraf›na ip vs. ba¤lamay›n›z.
• Gazl› amortisörlere herhangi bir eflya asmay›n›z.

Elektrikli cam kontrolü
E00302200068

Elektrikli camlar, kontak anahtar› “ON” konumundayken kontrol
edilebilir.

Elektrikli cam kontrol dü¤mesi

Her kap› cam›, kendi dü¤mesine bas›larak aç›labilir veya
kapat›labilir.

E00302300014

Sürücü dü¤mesi (LHD)



Sürücü dü¤meleri
Sürücü taraf›ndaki dü¤meler yard›m›yla, tüm kap› camlar›na
kumanda edilebilir. ‹lgili dü¤meyi kullanarak, istedi¤iniz cam›
açabilir veya kapatabilirsiniz.
Cam› indirmek için dü¤meye basman›z, cam› kald›rmak için,
dü¤meyi yukar› do¤ru çekmeniz gerekir.
E¤er dü¤me tamamen bas›l›ysa veya çekiliyse, kap› cam›
tamam›yla kapan›r/aç›l›r.
E¤er cam› hareket halindeyken durdurmak isterseniz, dü¤meyi
hafifçe aksi yönde hareket ettirmeniz yeterli olacakt›r.

Kilitleme ve açma
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NOT
● Motor çal›flm›yorken art arda kullan›m aküyü tüketir. Camlar›

sadece motor çal›fl›yorken aç›p kapat›n›z.

1- Sürücü kap› cam›
2- Ön yolcu kap› cam›
3- Sol arka kap› cam›
4- Sa¤ arka kap› cam›
5- Kilit dü¤mesi

UYARI!

●

●
●

Sürücü dü¤mesi (RHD)

Elektrikli cam kontrolünü kullanmadan önce, arada

kalarak s›k›flacak herhangi birfley olmad›¤›ndan emin

olunuz (bafl, el, parmak, vs.)

Anahtar› ç›karmadan kesinlikle araçtan ayr›lmay›n›z.

Araçta çocuk (elektrikli cam› güvenli olarak

kullanmayacak birini) b›rakmay›n›z.
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Yolcu dü¤meleri
Her kap› cam›na, kendi dü¤mesiyle kumanda edilebilir.

Cam› indirmek için dü¤meye basman›z, cam› kald›rmak için,
dü¤meyi yukar› do¤ru çekmeniz gerekir.

NOT
● Arka kap› camlar› kap›n›n yap›s›ndan dolay› yar›m

aç›labilir.

Kilit dü¤mesi
Bu dü¤me kullan›ld›¤› zaman, yolcu kap›lar›ndaki dü¤meler
kendi camlar›n› açamaz veya kapatamaz.
Kilidi açmak için, dü¤meye bir daha bas›n›z.

NOT
Sürücü dü¤mesi tüm kap› camlar›n› aç›p kapatabilir.

Yolcu dü¤mesi

1-  Kilitli
2-  Aç›k

UYARI!

● Çocuklar cam dü¤mesiyle oynayarak, ellerini veya

bafl›n› cama k›st›rabilirler. Bu riski düflünerek,

arac›n›zda çocuk varsa, lütfen cam kilit dü¤mesini

kullanarak, yolcu dü¤melerini devre d›fl› b›rak›n›z.
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Emniyet mekanizmas›
E¤er cam› kapat›rken el veya bafl›n›z arada kalarak s›k›fl›rsa,
cam otomatik olarak afla¤› inecektir.
Yine de cam kapat›l›rken herhangi bir kiflinin bafl›n› veya elini
camdan d›flar›ya ç›karmad›¤›ndan emin olunuz.
Emniyet mekanizmas› yard›m›yla afla¤› indirilen cam, birkaç
saniye sonra tekrar çal›flt›r›labilir hale gelir.

E00302500016

NOT
● Emniyet mekanizmas› üç veya daha fazla kez arka arkaya

devreye girerse emniyet mekanizmas› iptal edilir ve kap›
cam› do¤ru bir flekilde kapat›lmaz.
Bu gibi durumda, bu durumu düzeltmek için afla¤›daki
prosedür uygulanmal›d›r. Cam aç›ksa ilgili cam dü¤mesini
cam tamamen kapanana kadar arka arkaya kald›r›n›z. Bundan
sonra dü¤meyi b›rak›n›z, dü¤meyi birkez daha kald›r›n›z
ve bu durumda en az bir saniye tuttuktan sonra b›rak›n›z.
Art›k cam› normal flekliyle çal›flt›rabilirsiniz.UYARI!

● Emniyet mekanizmas› üç veya daha fazla kere arka

arkaya devreye girerse geçici olarak devreden ç›kar-

t›l›r.

Bir el veya bafl s›k›fl›rsa, ciddi bir yaralanmaya neden

olur.

D‹KKAT!

● Cam tamamen kapanmadan hemen önce, emniyet

mekanizmas› iptal olur. Böylece, cam tamamen kapat›labilir.

Dolay›s›yla, özellikle cam kapanmak üzereyken herhangi

bir kiflinin parmaklar›n›n arada kalmamas›na dikkat ediniz.
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Koltuklar
E00400100080

1-  Ön koltuk
‹leri veya geri ayarlamak için  →Syf.2-4
Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için  →Syf.2-4
Koltuk yüksekli¤ini ayarlamak için (sadece sürücü taraf›)  →Syf.2-5
Is›tmal› koltuklar*  →Syf.2-6

●
●
●
●

2-  Arka koltuk
Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için (Sadece Wagon)  →Syf.2-7
Koltuk arkal›¤›n› öne katlamak için  →Syf.2-8
Kol dayana¤› (Sadece Wagon)  →Syf.2-10

●
●
●
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Koltuk ayar›
E00400300011

Sürücü koltu¤unu, pedallar›, direksiyonu ve gösterge panelindeki
dü¤meleri rahatl›kla kontrol edebilece¤iniz ve size iyi bir görüfl
alan› sunan konuma ayarlay›n›z.

UYARI!

●

●

● Bir çarp›flma veya ani fren s›ras›nda yaralanma riskini

en aza indirmek için, araç hareket halindeyken, hem

sürücü hem de ön yolcu koltu¤u daima tam dik

konumda olmal›d›r. Koltuk arkal›¤› yat›r›l›rsa, emniyet

kemerlerinin koruyucu özelli¤i belirgin bir flekilde

azalabilir. Koltuk s›rt› yat›r›ld›¤› zaman, yolcunun

emniyet kemerinin alt›ndan kayarak ciddi flekilde

yaralanma riski artar.

D‹KKAT!

●

●

UYARI!

Gerekiyorsa, koltuk ayarlar›n› araç harekete geçmeden

önce yap›n›z. Ayarlamalar yap›ld›ktan sonra, koltuk ve

koltuk s›rt›n› ileri ve geri hareket ettirerek koltu¤un

yerine oturdu¤undan emin olunuz.

Arac›n bagaj bölümünde (içinde veya d›fl›nda) seyahat

etmek oldukça tehlikelidir. Ayr›ca, bagaj bölümü ve arka

koltuklar kesinlikle çocuklar taraf›ndan oyun alan› olarak

kullan›lmamal›d›r. Çarp›flma s›ras›nda, bu alanlarda

emniyete al›nmadan oturan insanlar›n veya çocuklar›n

yaralanma ve ölme riski daha yüksektir.

Arac›n›z›n koltuk veya emniyet kemeri bulunmayan

alanlar›nda insanlar›n ve çocuklar›n bulunmas›na

müsaade etmeyiniz ve arac›n›zda seyahat eden insanlar›n

veya çocuk koltu¤unda bulunan çocuklar›n koltu¤a

oturduklar›ndan ve emniyet kemerini takt›klar›ndan

emin olunuz.

Güvenlik için, çocuklar›n koltuklar› ayarlamalar›na

müsaade edilmemelidir.

●

Koltu¤un bir yetiflkin taraf›ndan ayarland›¤›ndan emin

olunuz.

E¤er bir çocuk taraf›ndan ayarlanm›flsa, beklenmeyen

kazalar ortaya ç›kabilir.

Sürüfl s›ras›nda, s›rt›n›zla koltuk arkal›¤› aras›na minder

veya benzer birfley yerlefltirmeyiniz. Bu, bir kaza s›ras›nda

kafal›klar›n etkili koruma yapmas›n› engeller.

Koltu¤u arkaya do¤ru kayd›r›rken veya yat›r›rken arka

koltuktaki yolculara dikkat ediniz.
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Ön koltuk
E00400400012

‹leri veya geri ayarlamak için
Koltuk ayar kolunu çekiniz ve koltu¤u ileri veya geri olarak
arzu etti¤iniz konuma ayarlay›n›z. Ayar iflleminden sonra koltu¤un
yerini sabitlemek için ayar kolunu b›rak›n›z.

E00400500039

Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için

Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için hafif öne e¤iliniz, koltuk arkal›¤›
kilit kolunu yukar› çekiniz ve daha sonra arkaya yatarak istedi¤iniz
konuma ayarlay›p kolu b›rak›n›z. Koltuk bu konumda
kilitlenecektir.

E00400600030

UYARI!

● Koltu¤un emniyetli bir flekilde kilitlendi¤inden emin olmak

için, ayar kolunu kald›rmadan koltu¤u ileri geri oynat›n›z.
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Koltuk yüksekli¤ini ayarlamak için (sadece sürücü taraf›)
E00400700044

Koltuk minderinin yüksekli¤i ayarlanabilir.
UYARI!

● Bir çarp›flma veya ani fren s›ras›nda yaralanma riskini

en aza indirmek için, araç hareket halindeyken, hem

sürücü hem de ön yolcu koltu¤u daima tam dik

konumda olmal›d›r. Koltuk arkal›¤› yat›r›l›rsa, emniyet

kemerlerinin koruyucu özelli¤i belirgin bir flekilde

azalabilir. Koltuk s›rt› yat›r›ld›¤› zaman, yolcunun

emniyet kemerinin alt›ndan kayarak ciddi flekilde

yaralanma riski artar.

D‹KKAT!

● Koltuk arkal›¤›n›n yat›rma mekanizmas› yayl›d›r,

dolay›s›yla kilit kolu çekildi¤inde dikey konuma geri

döner. Kolu kulland›¤›n›zda koltuk arkal›¤›na yak›n

oturunuz veya elinizle tutunuz. 1-  Kald›r›n
2-  ‹ndirin
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Is›tmal› koltuklar*
E00401100029

Is›tmal› koltuklar, kontak anahtar› “ON” konumundayken
çal›flt›r›labilir.

Gösterge lambas› (A) ›s›t›c› aç›kken yanar.

NOT
● Koltuk üzerine a¤›r eflyalar yerlefltirmeyiniz veya pim, i¤ne

veya baflka sivri uçlu eflyalar saplamay›n›z.
Koltu¤u temizlerken benzen, gaz ya¤›, alkol veya di¤er
organik solventler kullanmay›n›z; aksi taktirde koltu¤a ve
ayr›ca ›s›t›c› devreye zarar verebilirsiniz.
Koltu¤a su veya baflka bir s›v› damlam›flsa ›s›t›c›y›
kullanmadan önce iyice kurumas›n› bekleyiniz.

●

●

1- Is›t›c› yüksek (h›zl› ›s›tma için).
2- Is›t›c› kapal›.
3- Is›t›c› düflük (koltu¤u s›cak tutmak için).

D‹KKAT!

●

●

●

●

D‹KKAT!

H›zl› ›s›tma için yüksek konumda çal›flt›r›n›z. Koltuk
›s›nd›¤›nda ›s›t›c›y› koltu¤u s›cak tutmak için düflük
ayara getiriniz. Koltuk s›cakl›¤›ndaki hafif farkl›l›klar
›s›tmal› koltuklar kullan›l›rken hissedilebilir. Bu durum
›s›t›c›n›n dahili termostat›n›n çal›flmas›ndan
kaynaklanmakta olup bir ar›za belirtisi de¤ildir.

Afla¤›daki kiflilerin ›s›tmal› koltuk kullanmas›
durumunda, çok ›s›nabilirler veya küçük yan›klara
maruz kalabilirler (k›zarm›fl cilt, ›s› lekeleri, vs.):

• Çocuklar, yafll›lar veya hasta kifliler
• Hassas ciltli kifliler
• Afl›r› yorgun kifliler
• Alkol veya uyku getirici ilaç kullanm›fl kifliler

(so¤uk alg›nl›¤› ilac›, vs.)
Is›t›c› çal›fl›yorken, koltukta battaniye, minder veya
yüksek yal›t›m özelliklerine sahip baflka malzemeler
kullanmay›n›z; bu durumda ›s›t›c› devresi afl›r›
›s›nabilir.
Kullan›m esnas›nda ar›za yapt›¤› gözüküyorsa ›s›t›c›y›
hemen kapat›n›z.
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Arka koltuk
E00401300018

Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için (Sadece Wagon)

Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için hafif öne e¤iliniz, koltuk arkal›¤›
kilit dü¤mesini (A) yukar› çekiniz ve daha sonra arkaya yatarak
istedi¤iniz konuma ayarlay›n›z ve dü¤meyi b›rak›n›z. Koltuk bu
konumda kilitlenecektir.

E00401500049

NOT
● Arka koltuk arkal›¤› flapkal›¤a temas ederse flapkal›¤› geriye

do¤ru kayd›r›n›z.
Bkz. sayfa 5-35 “fiapkal›k”
Arka koltuk arkal›¤›n› kilitlenmeden ve flapkal›k taraf›ndan
desteklenir bir konumda b›rakmay›n›z. fiapkal›k afl›r› kuvvete
maruz kal›r ve k›r›labilir.

●

!

● Bir çarp›flma veya ani fren s›ras›nda yaralanma riskini

en aza indirmek için, araç hareket halindeyken, hem

sürücü hem de ön yolcu koltu¤u daima tam dik

konumda olmal›d›r.

Koltuk arkal›¤› yat›r›l›rsa, emniyet kemerlerinin

koruyucu özelli¤i belirgin bir flekilde azalabilir. Koltuk

s›rt› yat›r›ld›¤› zaman, yolcunun emniyet kemerinin

alt›ndan kayarak ciddi flekilde yaralanma riski artar.

UYARI
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Koltuk arkal›¤›n› öne katlamak için
E00401600053

Arka koltuk s›rtlar› öne do¤ru yat›r›larak, uzun eflyalar
tafl›nabilir.

Katlanmas›

Sedan
Sol ve/veya sa¤daki açma dü¤melerine (A) bas›n›z ve arka koltuk
arkal›¤›n› öne do¤ru katlay›n›z.

NOT
● Koltuk arkal›klar›n›n afl›r› güç kullan›larak yat›r›lmas› orta

emniyet kemerinin kilitlenmesine neden olabilir. Emniyet
kemeri kilitlenirse emniyet kemerini bir kez güçlüce çekip
b›rakarak geri sar›lmas›n› sa¤lay›n›z.

UYARI!

● Arac›n arkas›ndaki bagaj bölmesi kesinlikle çocuklar
taraf›ndan oyun alan› olarak kullan›lmamal›d›r.
Çocuklar, araç hareket halindeyken emniyet kemerleri
ba¤l› bir flekilde oturtulmal›d›r. Arka koltuk
arkal›klar›n›n tam dik konuma getirildi¤inden ve
yerlerine sabitlendi¤inden emin olunuz.
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Wagon
(A) dü¤mesini kabinin ortas›na do¤ru çekiniz ve koltuk arkal›¤›n›
öne do¤ru katlay›n›z.

NOT
● fiapkal›¤› kullan›lmad›¤› zaman bagaj zemin kutusunda

muhafaza edebilirsiniz.
Bkz. sayfa 5-35 “fiapkal›k”

Geri kald›r›lmas›

D‹KKAT!

● Tüm bavullar› yerlerine sabitleyin ve arka koltuktan
daha yüksek bir seviyede yerlefltirmeyiniz. Bu
tedbirlerin yerine getirilmemesi arka görüfl aç›n›z›
engelleyece¤inden ve bavullar›n sert bir frenleme
esnas›nda yolcu bölmesine f›rlamas›na neden
olaca¤›ndan tehlikeli olacakt›r.

1. Koltuk arkal›¤›n› emniyetli bir flekilde yerine kilitlenene
kadar kald›r›n›z.

2. Yerine s›k›ca oturdu¤undan emin olmak için koltuk
arkal›¤›n› hafifçe bast›r›n›z.
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Kol dayamas› (Sadece Wagon)

Kol dayamay› kullanmak için afla¤› indiriniz.
Orijinal konumuna getirmek için, yerine oturuncaya kadar kol
dayamay› yukar› do¤ru kald›r›n›z.

E00401700041

NOT
● Kol dayaman›n üst yüzeyinde arka koltuktaki yolcular için

bir bardak tutucu mevcuttur.
Bkz. sayfa 5-32 “Bardak tutucu”

Arka koltuk minderi

Arka koltuk minderi örne¤in koltuk k›l›f› takmak için ç›kart›labilir.

Ç›kartmak için
Koltuk minderinin (A) her iki ön ucunu zeminden ay›rmak için
kald›r›n›z.

E00401900043
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Takmak için
1. Emniyet kemeri tokalar›n› (A) koltuk minderindeki

oyuklardan (B) geçiriniz.

2. Sol ve sa¤ mandal plakalar›n›n (C) koltuk minderinin üzerinde
s›k›fl›p s›k›flmad›¤›n› kontrol ediniz. Daha sonra koltuk minderini
mümkün oldu¤unca geriye do¤ru iterek koltuk minderinin alt
taraf›ndaki kancalar› (D) sa¤ ve sol taraftaki montaj deliklerine
(E) yerine oturma sesi duyulana kadar bast›r›n›z.

3. Koltuk minderini yerine oturttuktan sonra düzgün flekilde
sabitlendi¤inden emin olmak için hafifçe sallay›n›z.
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Kafal›klar
E00403300041

Yüksekli¤i ayarlamak için
Bir çarp›flma s›ras›nda yaralanma riskini azaltmak için, kafal›k
yüksekli¤ini, mümkün oldu¤u kadar kafal›¤›n ortas›, göz hizas›na
gelecek flekilde ayarlay›n›z. Koltukta çok uzun boylu birinin
oturuyor olmas› durumunda kafal›k mümkün olan en üst konuma
ayarlanmal›d›r.
Kafal›¤› yükseltmek için yukar› çekmeniz yeterlidir. Alçaltmak
için, yükseklik ayar dü¤mesine (A) ok yönünde bast›rarak, kafal›¤›
afla¤› do¤ru hareket ettirmelisiniz. Ayarlad›ktan sonra, kafal›¤›
afla¤› do¤ru bast›rarak kilitlendi¤inden emin olunuz.

UYARI!

●

●

Kafal›klar sadece do¤ru flekilde ayarland›klar› zaman

sizi koruyabilirler.

S›rt›n›zla koltuk arkal›¤› aras›na minder ve benzeri

birfley koyarsan›z, bir kaza durumunda kafal›klar›n

koruma etkisi azalacakt›r.
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Ç›kartmak için
Kafal›klar› ç›kartmak için, yükseklik ayar dü¤mesini (A) içe
do¤ru bast›rarak kafal›¤› kald›r›n›z.

Takmak için
Kafal›klar› takmadan önce, do¤ru yöne bak›p bakmad›klar›n›
kontrol ediniz, daha sonra ayar dü¤mesine (A) okla gösterilen
yönde bast›rarak kafal›klar› takabilirsiniz.

Yükseklik ayar dü¤melerinin, flekilde (A) gösterildi¤i gibi do¤ru
ayarlan›p ayarlanmad›klar›n› kontrol ediniz ve kafal›klar› yukar›
do¤ru çekerek, koltuk s›rt›ndan ç›kmad›klar›ndan emin olunuz.
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Emniyet kemerleri
E00404800043

Arac› kullan›rken emniyet kemerlerinin do¤ru tak›lmas›, bir kaza
s›ras›nda sizi ve yolcular›n›z› korumak için en önemli etkendir.
Ön koltuklar›n emniyet kemerlerinde ön gergi mekanizmas›
vard›r. Bu emniyet kemerleri klasik emniyet kemerleri gibi
kullan›l›r.
Sayfa 2-18’deki “Ön gergili emniyet kemer sistemi”ne bak›n›z.

UYARI!

●

D‹KKAT!

Arac›, kafal›klar olmadan veya hatal› tak›lm›fl

kafal›klar kullanmak tehlikelidir; arac› kullan›rken

kafal›klar› her zaman do¤ru flekilde tak›n›z.

Aksi taktirde bir kaza durumunda ciddi yaralanmaya

neden olabilir.

● Ön ve arka kafal›klar›n flekilleri farkl›d›r. Kafal›klar›

takarken, ön ve arka kafal›klar›n kendi koltuklar›na

tak›ld›¤›ndan emin olunuz.

Aksi taktirde bir kaza durumunda ciddi yaralanmaya

neden olabilir.
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UYARI!

●

●

●

●

UYARI!

●

●

Emniyet kemerinin omuz k›sm›n›, kesinlikle kolunuzun
alt›ndan geçirerek veya do¤ru olmayan baflka bir flekilde
kullanmay›n›z.
Bir emniyet kemeri yaln›zca bir kifli taraf›ndan
kullan›lmal›d›r.
Aksi taktirde tehlikeli olabilir.
Koltuk arkal›¤› tam dik konuma getirilirse, emniyet kemeri
kendisini takan kifli için en yüksek korumay› sa¤layacakt›r.
Koltuk yat›r›ld›¤› zaman, özellikle önden darbeli kazalarda,
yolcunun kemerinin alt›ndan kayma riski daha fazlad›r,
kayan kemerinden veya ön panele ya da koltuk arkal›¤›na
çarparak yaralanabilir.
Emniyet kemeri, arabay› süren veya arabada yolculuk eden
bütün insanlar ve emniyet kemerini düzgün takabilecek
kadar büyük tüm çocuklar taraf›ndan tak›lmal›d›r.
Kemeri kullan›rken k›vr›lm›fl k›s›mlar›n› düzeltiniz.
Kullan›c› taraf›ndan emniyet kemeri ayar cihazlar›n›n
bofllu¤u alma ifllemini engelleyici veya emniyet kemeri
grubunun bofllu¤u alacak flekilde ayarlanmas›n› önleyecek
hiçbir de¤ifliklik veya ilave yap›lmamal›d›r.
Kazada çok ciddi veya ölümcül yaralanma riskini azaltmak
için, sürücü, hava yast›¤› dahil, sürücünün görüfl alan›n›
engellemeyecek flekilde ve direksiyon, fren, gaz pedal› ve
araç dü¤melerinin kontrolünü sa¤layacak biçimde koltu¤u
en arka konuma ayarlamas› gerekir.

●
●

Emniyet kemerini takm›fl olsan›z bile, araçta giderken
kesinlikle kollar›n›za veya kuca¤›n›za çocuk almay›n›z.
 Aksi taktirde, çocu¤unuz ciddi veya ölümcül yaralar
alabilir.
Her zaman kemeri tam saracak flekilde ayarlay›n›z.
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3-noktal› emniyet kemeri (acil kilitleme
mekanizmas›)
Bu tip emniyet kemerini kullan›rken, uzunluk ayar› yap›lmas›na
gerek yoktur. Takt›ktan sonra, kemer, takan kiflinin hareketlerine
göre otomatik olarak kendi uzunlu¤unu ayarlar, fakat ani veya
kuvvetli bir hareket yap›l›rsa, takan kiflinin vücudunu korumak
için kemer otomatik olarak kilitlenir.
Ba¤lamak için
Sürgüden tutarak kemeri yavaflça çekiniz.

E00404900015

NOT
● E¤er kemer tak›l›rsa kuvvetli bir flekilde bir defa çekip

b›rak›n›z.
Daha sonra, kemeri yeniden yavafl yavafl çekmeyi deneyiniz.
Sürgüyü “t›k” sesini duyuncaya kadar tokaya sokunuz.

Kemeri hafifçe çekerek, istedi¤iniz gevflekli¤e
ayarlayabilirsiniz.

Ç›karmak için
Tokan›n üstündeki dü¤meye bas›n›z ve sürgüsünden tutarak
kemeri çekip ç›kar›n›z.

NOT
● Kemer otomatik olarak geri toplan›rken, plakay› tutarak

h›zla sar›lmas›n› önleyiniz. Aksi halde arac›n›z zarar görebilir.

D‹KKAT!

●

●

Kucak kemerini kesinlikle karn›n›z›n üstünden ba¤lamay›n›z.
Bir kaza s›ras›nda, kemer üstten sert bir flekilde karn›n›za
bast›rarak, ciddi iç yaralanmalara neden olabilir.
Emniyet kemerlerini takarken k›vr›lmamas›na dikkat ediniz.
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Emniyet kemeri yükseklik ayar› (ön koltuklar)

Emniyet kemeri üst ba¤lant› noktas›n›n yüksekli¤i ayarlanabilir.
Emniyet kemeri ba¤lant› noktas›n› kilit dü¤mesi (A) bas›l›yken
afla¤›ya kayd›r›n›z. Ba¤lant› noktas›n› yukar› kald›rmak için (A)
kilit dü¤mesine basmadan yukar› do¤ru kayd›r›n›z.

E00405000013

Hamile bayanlar›n emniyeti
E00405600019

D‹KKAT!

● Emniyet kemeri üst ba¤lant› yüksekli¤ini, omzunuzla

tam temas sa¤layacak ama boynunuza de¤meyecek

flekilde ayarlamaya dikkat ediniz.

Afla¤›                                         Yukar›

UYARI!

● Emniyet kemerleri hamile bayanlar da dahil olmak
üzere herkes için kullan›labilir. Hamile bayanlar
mevcut emniyet kemerlerini kullanmal›d›r. Bu flekilde
hem bayana hem de bebe¤e zarar gelme olas›l›¤›
azalt›l›r. Kemerin kucak k›sm› uyluk kemi¤i boyunca
tak›lmal› ve mümkün oldu¤unca kalçalar aras›nda
olmal›d›r. Herhangi bir sorun oldu¤unda doktora
dan›fl›lmal›d›r.
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E00405700010

E00405800037

NOT
● Ön gergili emniyet kemerleri araçta ciddi bir ön çarp›flma

olmas› durumunda emniyet kemeri tak›l› de¤ilken bile
devreye girer.
Ön gergili emniyet kemerleri sadece birkez çal›flmak üzere
tasarlanm›flt›r. Ön gergili emniyet kemerleri devreye girdikten
sonra MITSUBISHI yetkili  servisi  taraf›ndan
de¤ifltirilmelidir.

●

UYARI!

●

D‹KKAT!

●

●

Emniyet kemeri ön gergi sistemi ve kuvvet
s›n›rlama sistemi

Sürücü koltu¤u ve ön yolcu koltu¤unun her ikisinde de ön gergi
sistemli emniyet kemeri bulunmaktad›r.

Ön gergi sistemi

Kontak anahtar› “ON” veya “START” konumundayken, sürücü
ve/veya ön yolcuyu yaralayabilecek fliddette bir ön çarp›flma
olmas› durumunda, ön gergi sistemi, emniyet kemerinin etkinli¤ini
en yüksek seviyeye ç›kartarak ilgili emniyet kemerlerini ani bir
flekilde geri çeker.
Emniyet kemeri ön gergisi afla¤›daki parçalardan oluflur:

1-  Hava yast›¤› kontrol ünitesi
2-  Emniyet kemeri ön gergisi

Ön gergili emniyet kemerinizden en iyi sonucu almak
için afla¤›daki ifllemleri yapt›¤›n›zdan emin olunuz:
• Koltu¤u uygun konuma ayarlay›n›z.
Bkz. sayfa 2-4 “Ön koltuk”
• Emniyet kemerini düzgün bir flekilde ba¤lay›n›z.
Bkz. sayfa 2-14 “Emniyet kemerleri”

Ön gergili emniyet kemerlerinin veya yer konsolunun
yak›n›na müzik sistemi takma ifllemi veya buralarda
yap›lacak onar›mlar bir MITSUBISHI yetkili servisi
taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir. Bu flekilde davranmak,
yap›lacak ifl ön gergi sistemini etkileyebilece¤inden dolay›
çok önemlidir.
Arac›n›z› hurdaya ç›karman›z gerekiyorsa, yetkili
MITSUBISHI servisine dan›fl›n›z. Ön gergili emniyet
kemerleri beklenmedik bir anda çal›flarak yaralanmalara
neden olabilece¤inden bu flekilde davranman›z önemlidir.
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SRS ikaz lambas›

Ayn› ikaz lambas› SRS hava yast›klar› ve ön gergili emniyet
kemerleri taraf›ndan paylafl›l›r.

Bkz. sayfa 2-54 “SRS ikaz lambas›”

Ön gergi sistemine bak›m uygulama
Emniyet kemeri ön gergisinin araç imalat tarihinden itibaren 10
y›l sonra bir MITSUBISHI yetkili servisi taraf›ndan kontrol
edilmesi gerekir.
Detayl› bilgiler için, sayfa 2-55’teki “SRS’ye bak›m uygulama”
k›sm›na bak›n›z.

Kuvvet s›n›rlama sistemi
Bir çarp›flma esnas›nda herbir kuvvet s›n›rlama sistemi yolcuya
gelen etkiyi en aza indirmek üzere emniyet kemerine uygulanacak
yükü etkin bir flekilde abzorbe eder.

E00405900012

E00408300020

E00406000010

Çocuk koltu¤u
E00406400056

Arac›n›zda çocuk varsa, her zaman çocu¤un ölçülerine uygun
bir çocuk koltu¤u kullanman›z gerekir. Bu, birçok ülkede yasal
bir zorunluluktur.
Arac› kullan›rken ön koltukta çocuk oturmas› ile ilgili
düzenlemeler ülkeden ülkeye de¤iflebilir. Bulundu¤unuz ülkenin
yasalar›na göre davranman›z› tavsiye ederiz.

UYARI!

●

●

●

●

Mümkünse, çocuklar› arka koltu¤a oturtunuz. Kaza

istatistiklerine göre, çocuklar›n arka koltukta gerekti¤i

flekilde emniyete al›narak oturtulmalar›, ön koltukta

oturtulmalar›na göre daha güvenlidir.

Çocu¤u kollar›n›zda tutmak, emniyet sisteminin yerini

alamaz. Gereken emniyet sisteminin kullan›lmamas›, çocukta

ciddi, hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

Herbir emniyet koltu¤u veya donan›m›, sadece bir tek çocuk

taraf›ndan kullan›lmal›d›r.

Arka koltu¤a bir çocuk koltu¤u ba¤lan›rken önündeki

koltu¤un arkal›¤› dik konumda olmal›d›r. Aksi taktirde,

çocuk sert bir fren veya çarp›flma esnas›nda ciddi bir flekilde

yaralanabilir.
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Ön yolcu hava yast›¤› olan araca çocuk koltu¤u
takma uyar›s›
Yukar›da gösterilen etiket, ön yolcu hava yast›¤› olan araçlara
yap›flt›r›lmaktad›r.
Arac›n›zda bu etiket varsa, kesinlikle ön yolcu koltu¤una yüzü
arkaya bakan çocuk koltu¤u takmay›n›z.

UYARI!

● Ciddi Tehlike!
Ön yolcu koltu¤unda ÇOCUK KOLTU⁄UNU YÜZÜ ARKAYA
BAKACAK fiEK‹LDE KULLANMAYINIZ; aksi taktirde koltuktaki
çocu¤un yüzü yolcu hava yast›¤›ndan çok yak›n olur. fiiflen ön yolcu
hava yast›¤›n›n kuvveti, çocu¤un ölümüne veya ciddi flekilde
yaralanmas›na neden olabilir. Çocuk koltuklar› yüzü arkaya bakacak
flekilde sadece arka koltukta kullan›labilinir.
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Bebekler ve küçük çocuklar

Araçta bebek ve küçük çocuklar bulundu¤unda afla¤›da verilen
talimatlara uyunuz.

Talimatlar:
Küçük çocuklar için çocuk koltu¤u kullan›lmal›d›r. Araç
koltu¤una oturtuldu¤u zaman boyu k›sa oldu¤u için emniyet
kemeri yüzüne veya bo¤az›na gelen küçük çocuklar da,
çocuk koltu¤una oturtulmal›d›r.
Çocuk koltu¤u, çocu¤un kilosuna ve boyuna uygun olmal›
ve arac›n›za düzgün bir flekilde ba¤lanabilmelidir. Daha
yüksek koruma için: ÇOCUK KOLTU⁄U ARKA
KOLTU⁄A TAKILMALIDIR.

E00406600058

●

●

UYARI!

● ÖNE BAKAN ÇOCUK KOLTU⁄U mümkünse arka
koltu¤a tak›lmal›d›r; e¤er ön koltukta kullanmak
istiyorsan›z, koltu¤u mümkün oldu¤u kadar geriye
çekiniz.
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NOT
● Bir çocuk koltu¤u sat›n almadan önce yerine iyi

oturdu¤undan emin olmak için arka koltu¤a takarak
deneyiniz. Emniyet kemeri tokalar›n›n yeri ve koltuk
minderinin fleklinden dolay› baz› üreticilerin çocuk koltu¤u
sistemlerini güvenli bir flekilde takmak zor olabilmektedir.

Çocuk güvenlik sistemi emniyet kemeri s›k›ld›ktan sonra
koltuk üzerinde ileri do¤ru veya yanlara do¤ru kolayca
hareket ediyorsa baflka bir üreticinin çocuk koltuk sistemini
seçiniz.

Araçtaki oturma konumuna ve çocuk koltu¤u sistemine
ba¤l› olarak çocuk koltu¤u afla¤›daki 2 konumdan biri
kullan›larak ba¤lanabilir:
• Çocuk koltu¤unda ISOFIX ba¤lant›lar› mevcutsu SADECE

arka koltuktaki alt ba¤lant› noktalar›n›. (Bak›n›z sayfa 2-
28).

• Emniyet kemerini (Bak›n›z Sayfa 2-32, 2-34).

UYARI!

●

●

●

Çocuk koltu¤unu takarken, çocuk koltu¤unu üreten

firman›n talimatlar›na uyunuz. Aksi taktirde,

çocu¤unuz ciddi veya ölümcül yaralar alabilir.

Çocuk koltu¤a oturtulduktan sonra, güvenlikte olup

olmad›¤›n› görmek için çocuk koltuk sistemini ileri

geri ve sa¤a sola hareket ettiriniz. Çocuk koltu¤u

güvenli bir flekilde ayarlanmad›¤›nda, kaza veya ani

durufllarda çocu¤un ve di¤er yolcular›n yaralanmas›na

sebep olabilir.

Araçtakilerin yaralanmamas› için, kullan›lmad›¤›

zaman çocuk veya bebek koltu¤unuzu emniyet

kemeriyle ba¤lanm›fl vaziyette muhafaza ediniz veya

araçtan sökünüz.



Koltuklar ve emniyet kemerleri

2-23

2

Büyük çocuklar

Çocuk koltu¤una oturamayacak kadar büyük çocuklar, arka
koltu¤a oturtulmal› ve emniyet kemeri takmal›d›r.
Kemerin kucak k›sm›, kar›ndan mümkün oldu¤u kadar afla¤›ya,
kalça kemiklerinin üstüne gelecek flekilde ayarlanmal›d›r. Aksi
taktirde, bir kaza s›ras›nda kemer çocu¤un karn›na bask›
uygulayarak, yaralanmas›na neden olabilir.

E00406700017

D‹KKAT!

●

●

●

Emniyet kemeri takmayan çocuklar, kaza s›ras›nda
araçtan d›flar› f›rlayabilirler.
Emniyet kemeri takmayan çocuklar, araçta bulunan
di¤er insanlara çarpabilirler.
Çocuklar, kesinlikle araçta yaln›z bafl›na
b›rak›lmamal›d›r. Araçtan ç›karken, çocu¤unuzu da
yan›n›zda götürünüz.
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De¤iflik koltuk pozisyonlar›na uygunluk
E00406800021

Yukar›daki tabloda kullan›lan harflerin anlamlar›:
U- Bu a¤›rl›k grubunda kullan›lmaya elveriflli “universal” koltuk kategorilerine uygundur.
UF- Bu a¤›rl›k grubunda kullan›lmaya elveriflli ileri bakan “universal” koltuk kategorilerine uygundur.
L- Belli çocuk koltuklar› için uygundur (MITSUBISHI orijinal parçalar).
B- Dahili koltuk bu a¤›rl›k grubu için uygundur.
X- Koltuk konumu bu a¤›rl›k grubundaki çocuklar için uygun de¤ildir.

●
●
●
●
●

L (orijinal parça bilgileri)

A¤›rl›k Grubu
Koltuk Pozisyonu

Ön yolcu Arka D›fl Arka Orta

UF U, UF U, UF

UF, L*1 U, UF, L*1 U, UF, L*1

UF, L*2 U, UF, L*2 U, UF, L*2

UF, L*3 U, UF, L*3 U, UF, L*3

Orijinal parça No: ECE No.

*1 MZ311097 E1-03301063

*2
MZ312745 E1-03301136

MZ312796 E1-03301133

*3 MZ311099 E1-03301061

0 - 10 kg’a kadar (0-9 ay)

0+ -13 kg’a kadar (0-2 yafl)

I -9 ila 18 kg aras› (9 ay -4 yafl)

II & III -15 ila 36 kg aras› (4 -12 yafl)
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NOT
● Yukar›daki uygunluk tablosu emniyet kemeri kullanan çocuk koltuklar›n›n ba¤lanmas› için geçerlidir.

Arka koltukta MZ312796 numaral› MITSUBISHI orijinal parças› kullan›ld›¤›nda ISOFIX çocuk koltu¤u ba¤lant›lar› ile de
ba¤lanabilir.
“0 - 10 kg’a kadar (0-9 ayl›k)” a¤›rl›k grubu için uygulanabilecek bir MITSUBISHI Orijinal Parças› yoktur. MITSUBISHI
MOTORS Europe B.V. önceden bir bildirim yapmaks›z›n de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI yetkili servisi ile temasa geçiniz.

●

●
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Çocuk koltu¤u ba¤lant› noktalar›*

Bir çocuk koltu¤unu ba¤larken her zaman gösterilmifl onayl›
ba¤lant› noktalar›n› kullanarak üreticinin talimatlar›na uyunuz
ve çocuk koltu¤u ba¤lant› paketini gösterildi¤i flekilde tak›n›z.
Arac›n›zda çocuk bulundurmayla ilgili bölgenizdeki kanunlara
uydu¤unuzdan emin olunuz.

E00406900051

Ba¤lant› noktalar›
Arka rafta (sedan) veya arka koltuk arkal›klar›n›n arka taraf›nda
(wagon) çocuk koltu¤u için 3 adet ba¤lant› noktas› bulunmaktad›r.
Bunlar bir çocuk koltu¤u ba¤lant› kay›fl›n› arac›n›zdaki 3 arka
koltuk konumunun her birine ba¤lamak içindir.

D‹KKAT!

● Ba¤lant› noktalar› sadece arka koltu¤a tak›lacak çocuk

koltuklar› için kullan›labilinir.
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 Çocuk koltu¤u ba¤lant› kay›fl›n›n tak›lmas›

Sedan
1. Çocuk koltu¤u takmak istedi¤iniz koltuk konumundaki

kafal›¤› ç›kart›n›z.
2. Çocuk koltu¤u ba¤lant› noktas›n›n kapa¤›n›, resimde

gösterildi¤i gibi elinizle geriye do¤ru çekerek ç›kart›n›z.

3. Üst ba¤lant› kay›fl kancas›n› (A) ba¤lant› braketine (B)
mandallay›n›z ve üst kay›fl kancas›n› s›k›ca ba¤lanana
kadar s›k›n›z.UYARI!

● Çocuk koltu¤u ba¤lant› noktalar› sadece do¤ru flekilde
tak›lm›fl çocuk koltuklar›n›n sebep olaca¤› yüklere dayanacak
flekilde tasarlanm›flt›r. Hiçbir koflul alt›nda yetiflkinler için
emniyet kemeri olarak veya araca di¤er eflya veya ekipman-
lar› ba¤lamak için kullan›lmamal›d›r.
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Wagon
1.Çocuk koltu¤u takmak istedi¤iniz koltuk konumundaki

kafal›¤› ç›kart›n›z.
2.Ba¤lant› kay›fl kancas›n› (A) ba¤lant› çubu¤una (B)

mandallay›n›z ve kay›fl kancas›n› s›k›ca ba¤lanana kadar
s›k›n›z.

Alt ba¤lant› noktas›na bir çocuk koltu¤u sisteminin
tak›lmas› (ISOFIX çocuk koltu¤u ba¤lant›lar›)*

Arac›n›z›n arka koltu¤unda ISOFIX ba¤lant›l› çocuk koltu¤u
sistemini ba¤lamak için alt ba¤lant› noktalar› bulunmaktad›r.

E00408900026

Sedan

Wagon
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ISOFIX ba¤lant›l› çocuk koltu¤u sistemi

Çocuk koltu¤u sistemi sadece alt ba¤lant› noktalar›n› içeren
koltuklar için tasarlanm›flt›r. Çocuk koltu¤u sistemini alt ba¤lant›
noktalar›n› kullanarak ba¤lay›n›z.
Çocuk koltu¤u sistemini arac›n emniyet kemerlerini kullanarak
ba¤lamak gerekli de¤ildir. Sadece Mitsubishi orijinal çocuk
koltu¤u sistemi kullan›labilir.

Orijinal parça No.:MZ312796
ECE No.:E1-03301133

E00409000024

Takmak için

A: Çocuk koltu¤u sistemi konnektörleri

UYARI!

●

UYARI!

●

●

●

Mitsubishi orijinal koltu¤unun haricinde bir çocuk
koltu¤u kul lan› l ›rsa  düzgün bir fleki lde
ba¤lanamayabilir ve sonuç olarak çocuk ciddi flekilde
yaralanabilir. Sadece Mitsubishi orijinal çocuk koltu¤u
sistemini kullan›n›z.

Konnektörlerin etraf›nda herhangi bir yabanc› madde varsa

çocuk koltuk sistemini takmadan önce bunlar› uzaklaflt›r›n›z.

Ayr›ca emniyet kemerinin çocuk koltu¤undan uzakta oldu-

¤undan, dolanmad›¤›ndan veya herhangi bir flekilde engelle-

medi¤inden emin olunuz. Yabanc› madde uzaklaflt›r›lmazsa

ve/veya emniyet kemeri çocuk koltu¤u sistemine engel olursa

çocuk koltu¤u sistemi düzgün bir flekilde ba¤lanamaz ve

ani bir fren veya çarp›flma esnas›nda ileri do¤ru f›rlayarak

çocu¤u ciddi bir flekilde yaralayabilir, çocu¤u ve di¤er araç-

taki yolcular› ciddi bir flekilde yaralayabilir.

ISOFIX ba¤lant›l› bir çocuk koltuk sistemini takarken üst

ba¤lant› kay›fl›n› kullan›n›z.

Aksi taktirde, çocuk sert bir fren veya çarp›flma esnas›nda

ciddi bir flekilde yaralanabilir.

Araç hareket halinde çocuk koltuk sisteminin tak›l› oldu¤u

koltu¤u ayarlamay›n›z.
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Sedan

1. Alt ba¤lant›lar›n (C) yerini belirlemek için koltuk minderi
(A) ile koltuk arkal›¤› (B) aras›ndaki bofllu¤u elinizle biraz
geniflletiniz.

2. Çocuk koltuk sisteminin konektörlerini alt ba¤lant›
noktalar›na (C) çocuk koltu¤u sistemi üreticisinin talimatlar›
do¤rultusunda yerlefltiriniz.

3. Çocuk koltu¤u takmak istedi¤iniz koltuk konumundaki
kafal›¤› ç›kart›n›z.

4. Ba¤lant› kay›fl kancas›n› (D) ba¤lant›ya (E) mandallay›n›z
ve kay›fl kancas›n› s›k›ca ba¤lanana kadar s›k›n›z.

5. Yerine s›k›ca oturdu¤undan emin olmak için çocuk koltu¤u
sistemini her yönde itiniz ve çekiniz.



Koltuklar ve emniyet kemerleri

2-31

2

Wagon

1. Çocuk koltuk sisteminin konektörlerini (A) yuvaya (B)
çocuk koltu¤u sistemi üreticisinin talimatlar› do¤rultusunda
yerlefltiriniz.

A: Konektör
B: Yuva
C: Araç koltuk arkal›¤›
D: Araç koltuk minderi
E: Alt ba¤lant› eleman›

2. Çocuk koltu¤u takmak istedi¤iniz koltuk konumundaki
kafal›¤› ç›kart›n›z.

3. Ba¤lant› kay›fl kancas›n› (F) ba¤lant›ya (G) mandallay›n›z
ve kay›fl kancas›n› s›k›ca ba¤lanana kadar s›k›n›z.

4. Yerine s›k›ca oturdu¤undan emin olmak için çocuk koltu¤u
sistemini her yönde itip çekiniz.

Ç›kartmak için
Çocuk koltuk sistemini çocuk koltuk sisteminin üreticisi taraf›ndan
verilen talimatlar do¤rultusunda ç›kart›n›z.
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Çocuk koltu¤unu 3 noktal› emniyet kemerine

ba¤lama (acil / otomatik kilitleme mekanizmal›)

Arka koltuklardaki 3 noktal› emniyet kemeri, normal acil kilitleme
gergisi (ELR) modundan otomatik kilitleme gergisi (ALR)
moduna ayarlanabilir. Bunun, çocuk koltu¤unu takarken
de¤ifltirilmesi gerekir.

E00407000020

Takmak için
1. fiekilde gösterildi¤i gibi çocuk koltu¤unu arkaya do¤ru

e¤ilimli olacak flekilde ayarlay›n›z.
2. Kemeri, çocuk koltu¤u üreticisinin talimatlar›na uygun bir

flekilde çocuk koltu¤undan geçiriniz ve sürgüyü tokaya
tak›n›z.
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3. ALR moduna geçmek için emniyet kemerinin omuz
k›sm›ndan tutarak durana kadar yavaflça çekiniz ve geri
sarma mekanizmas›n›n kemeri toplamas›n› sa¤lay›n›z.

4. Kemer topland›ktan sonra yerine tak›n›z. E¤er kemer
kilitlenirse çekemezsiniz. E¤er kemeri çekebiliyorsan›z,
kilitlenmez ve bu ifllemleri tekrarlaman›z gerekir.

NOT
● Emniyet kemeri kilitlenmiyorsa, sonuna kadar geri çekiniz

ve 2’den 6’ya kadar olan ad›mlar› tekrarlay›n›z.

5. Kemerin kilitlenmesinden sonra, kemerin omuz k›sm›ndan, tokan›n
yak›n›ndan tutun ve kemerin kucak k›sm›ndaki bofllu¤u almak için
yukar› do¤ru çekiniz. E¤er kemerin kucak k›sm› s›k› olmazsa, çocuk
koltu¤unun emniyetli bir flekilde tutturulamayaca¤›n› unutmay›n. Bu
nedenle koltu¤un üstüne a¤›rl›k konulmas› veya kemeri çekerken
koltuk s›rt›na bast›r›lmas› bu iflleme yard›mc› olur.

6. Çocuk koltu¤a yerlefltirmeden önce, koltu¤un güvenli olup
olmad›¤›n› görmek için, koltu¤u her tarafa hareket ettirin.
 Bu ifllemi her kullan›mdan önce yap›n›z.
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Ç›kartmak için
1. Plakay› tokadan ç›kart›p emniyet kemerini çocuk koltu¤undan

ç›kart›n›z.
2. ALR modunu devreden ç›kartmak için emniyet kemerini

tamamen makaras›na sard›r›n›z.
Çocuk koltu¤unu 3 noktal› emniyet kemerine

ba¤lama (acil kilitleme mekanizmal›)

Güvenli¤iniz için, acil / otomatik kilit mekanizmal› 3 noktal›
emniyet kemerini kullanarak çocuk koltu¤unu ba¤laman›z›
tavsiye ediyoruz.

E00408700024

E¤er baflka tip bir emniyet kemeri kullanarak koltu¤u ba¤laya-
m›yorsan›z, afla¤›daki talimatlara uyunuz.

Tak›lmas›

1. Çocuk koltu¤unu ba¤lamak için emniyet kemerini s›k›flt›r›n›z.
Sürgüyü tokaya takarken “klik” sesi duydu¤unuzdan emin
olunuz.

2. Kay›fl›, emniyet kemeri ayar parças›ndan çekerek kemerin
bel k›sm›ndaki gevflekli¤i al›n›z. 3- noktal› emniyet
kemerlerinde uzunluk ayar›na gerek yoktur, kilit klipsini
kullanarak tüm bofllu¤u al›n›z.

3. Koltu¤un güvenli olup olmad›¤›n› görmek için, koltu¤u her
tarafa hareket ettiriniz.

UYARI!

●

●

Çocu¤u koltu¤a oturtmadan önce, gergiyi ELR

modundan ALR moduna ayarlad›¤›n›zdan kesinlikle

emin olunuz. Bu ayarlamay› yaparak çocuk koltu¤u

otomatik kilit ile koltu¤a güvenli bir flekilde ba¤lan›r.

E¤er koltuk ALR moduna ayarlanmam›flsa, ani fren

veya kazalarda çocuk koltu¤u ileri do¤ru f›rlayabilir

ve çocu¤un veya di¤er yolcular›n yaralanmas›na sebep

olabilir.

E¤er emniyet kemeri takm›fl bir kifli vücudunun üst

k›sm›n› kemerin tamamen aç›lmas›na yetecek kadar

hareket ettirirse sarma mekanizmas› ALR moduna

geçilmesini sa¤layabilir, böylece kiflinin hareketi

k›s›tlan›r. Böyle bir durumda sarma mekanizmas›n›n

ELR moduna geri dönmesi için kemerin çözülmesi

tamam›yla yerine geri sar›lmas› gerekir. Kifli tekrar

kemeri takmal›d›r.



Koltuklar ve emniyet kemerleri

2-35

2

Emniyet kemerinin kontrolü
E00406300039

● Emniyet kemerlerinin kay›fllar›nda kesik, y›rt›lma veya afl›nma ve
metalik parçalar›nda çatlama veya deformasyon olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz. Hasarl›ysa emniyet kemerlerini de¤ifltiriniz.
Kirlenen emniyet kemeri, do¤al bir deterjan ve ›l›k suyla
temizlenmelidir. Kemeri suyla durulad›ktan sonra, gölgede
kurumaya b›rak›n›z. Kemerlerin rengini çamafl›r suyu ile veya
yeniden boyayarak de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z, çünkü bu onlar›n
özelliklerini kaybetmesine neden olur.

●

D‹KKAT!

● Baz› tip çocuk koltuklar› için, çarp›flma veya ani

dönüfllerde yaralanmay› önlemek için kilit klipsi (A)

kullan›lmal›d›r.

Çocuk koltu¤u imalatç›s›n›n talimatlar› uyar›nca

tak›lmal› ve kullan›lmal›d›r.

Çocuk koltu¤u ç›kart›l›rken tespit klipsi sökülmelidir.

UYARI!

●

●

●

●

Herhangi bir çarp›flmadan sonra gergi mekanizmas› ve
ba¤lant› donan›m› dahil olmak üzere tüm emniyet kemer
üniteleri, bir MITSUBISHI yetkili servisi taraf›ndan
kontrol edilmelidir. Hasar›n çok küçük oldu¤u ve
kemerlerde herhangi bir hasar belirtisi olmad›¤› ve
normal flekilde çal›flmaya devam etti¤i durumlar›n
d›fl›nda, çarp›flma s›ras›nda kullan›lan emniyet kemeri
gergi mekanizmalar›n› de¤ifltirmenizi tavsiye ederiz.
Emniyet kemer ünitelerinin herhangi bir parças›n›
de¤ifltirmeye veya tamir etmeye çal›flmay›n›z; bu ifllem
MITSUBISHI yetkili servisi taraf›ndan yap›lmal›d›r.
MITSUBISHI yetkili servisinin ifli gerçeklefltirmemesi
kemerlerin etkinli¤ini azalt›p bir çarp›flma esnas›nda
ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Ön gerdirici devreye girdi¤inde bir daha tekrar
kullan›lamaz.
Toplay›c› i le birlikte de¤ifltirilmesi gerekir.
Tüm ön gergili emniyet kemer sisteminin MITSUBISHI
yetkili servisi taraf›ndan kontrol edilmesi gerekir.
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Hava yast›¤› sistemi (SRS)

E00407200051

Bu hava yast›¤› sistemi (SRS) bölümünde yaz›l› olan bilgiler,
sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yast›klar› hakk›nda önemli
bilgilerden oluflmaktad›r.

Sürücü ve ön olcu SRS hava yast›klar›, belirli orta yüksek fliddetli
önden çarp›flmalarda emniyet kemerlerine yard›mc› olarak, ön
koltuklarda oturanlar› bafl ve gö¤üs yaralanmalar›na karfl› korumak
için tasarlanm›flt›r.

SRS yan hava yast›klar›, belirli orta yüksek fliddetli yandan
çarp›flmalarda emniyet kemerlerine yard›mc› olarak, ön koltukta
oturanlar› gö¤üs ve kar›n yaralanmalar›na karfl› korumak için
tasarlanm›flt›r.

SRS perde hava yast›klar›, belirli orta yüksek fliddetli yandan
çarp›flmalarda emniyet kemerlerine yard›mc› olarak, ön koltukta
oturanlar› bafl yaralanmalar›na karfl› korumak için tasarlanm›flt›r.

SRS hava yast›klar› emniyet kemerlerinin yerini TUTAMAZ;
bütün çarp›flma veya kazalarda maksimum korunum için, araçtaki
sürücü ve yolcular›n HER ZAMAN emniyet kemerlerini takmalar›
gerekir. (Bebekler ve küçük çocuklar arka koltukta çocuk
koltuklar›na oturtularak.)

UYARI!

● HAVA YASTI⁄I OLSA B‹LE, EMN‹YET KEMER‹N‹
HER ZAMAN TAKMANIZ ÇOK ÖNEML‹D‹R.
• Emniyet kemerleri ön yolcuyu ve sürücüyü düzgün

konumda tutar, böylece çarp›flmalarda yaralanma riskini
ve hava yast›klar› fliflti¤inde yaralanma ve ölüm riskini
azalt›r.
Çarp›flmadan hemen önce yap›lan ani frenlerde, emniyet
kemeri kullanmayan veya yanl›fl takan sürücü ya da ön
yolcular öne f›rlayarak çarp›flma s›ras›nda fliflecek hava
yast›¤›yla direkt temas edebilir veya hava yast›¤›n›n
yak›n›na düflebilirler.
Hava yast›¤›n›n fliflme kuvveti bafllang›ç aflamas›nda
maksimum olmaktad›r ve bu aflamada yolcular
taraf›ndan temas edildi¤inde ölümcül yaralanmalara
sebep olabilir.

• Araç takla att›¤›nda, arkadan darbe al›nd›¤›nda ve
düflük h›zl› önden çarp›flmalarda yaralanma riskini
emniyet kemerleri azalt›r; çünkü hava yast›klar›, bu
gibi durumlarda fliflecek flekilde tasarlanmam›flt›r.

• Emniyet kemerleri, bir çarp›flma s›ras›nda veya araç
takla att›¤›nda, araçtan d›flar› f›rlama riskini azalt›r.
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UYARI!

●

UYARI!

●

●

KOLTUKTA DÜZGÜN OTURMANIZ ÇOK
ÖNEML‹D‹R.
Hava yast›¤› fliflerken direksiyona veya gösterge paneline
çok yak›n yolcu veya sürücü ölebilir ya da ciddi yarala-
nabilir.
Hava yast›klar› büyük bir kuvvetle ve çok h›zl› flifler.
E¤er sürücü veya ön koltuktaki yolcu düzgün oturmu-
yorsa ve kemeri takm›yorsa, hava yast›klar› sizi gerekti¤i
gibi koruyamayabilir ve flifltikleri zaman ciddi veya ölüm-
cül yaralanmalara neden olabilir.
• Arac› kullanmadan önce, sürücü koltu¤unu, arac› tam

olarak kontrol edebilece¤iniz mümkün olan en uzak
konuma ayarlay›n›z.

• Arac› kullanmadan önce, ön yolcu koltu¤unu mümkün
oldu¤u kadar geriye çekiniz.

• Araçtaki bütün yolcular›n mevcut emniyet kemerlerini
düzgün bir flekilde takt›klar›ndan emin olunuz.

• Sürücü ve ön yolcu, emniyet kemerlerini tak›l› olarak
iyice arkalar›na yaslanm›fl bir flekilde ve cama veya kap›ya
do¤ru e¤ilmeden dik bir konumda oturtulmal›d›rlar.

Bafl›n›z› veya gö¤sünüzü e¤erek direksiyona ya da
gösterge paneline yaklaflt›rmay›n›z.
Aya¤›n›z› veya baca¤›n›z› gösterge panelinin karfl›s›na
koymay›n›z.
Uygun çocuk koltuk sistemini kullanarak bütün bebekleri
ve küçük çocuklar› arka koltu¤a düzgün bir flekilde
oturtunuz.
Arka koltuk, bebekler ve çocuklar için en güvenli yerdir.
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UYARI!

● Bebekler ve küçük çocuklar her zaman ba¤lanmal›d›r veya
kesinlikle gösterge panosunun yan›nda bulundurulmamal›d›r
veya arabada iken çocu¤u kollar›n›zda ve kuca¤›n›zda
tutmay›n›z. Kaza s›ras›nda veya hava yast›¤› fliflti¤i zaman
çocuklar ciddi bir flekilde yaralanabilir. Çocuklar düzgün
bir flekilde çocuk koltu¤una oturtulmal›d›r. Bu kullanma
k›lavuzunun bebek ve küçük çocuklar›n “Çocuk koltu¤u”
bölümüne bak›n›z.

UYARI!

● Ön yolcu koltu¤unda ÇOCUK KOLTU⁄UNU YÜZÜ ARKAYA
BAKACAK fiEK‹LDE KULLANMAYINIZ; aksi taktirde
koltuktaki çocu¤un yüzü yolcu hava yast›¤›ndan çok yak›n
olur. fiiflen ön yolcu hava yast›¤›n›n kuvveti, çocu¤un ölümüne
veya ciddi flekilde yaralanmas›na neden olabilir.
Çocuk koltuklar› yüzü arkaya bakacak flekilde sadece arka
koltukta kullan›labilir.
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Ön yolcu hava yast›¤› olan araca çocuk koltu¤u
takma uyar›s›
Yukar›da gösterilen etiket, ön yolcu hava yast›¤› olan araçlara
yap›flt›r›lmaktad›r.
Arac›n›zda bu etiket varsa, kesinlikle ön yolcu koltu¤una arkaya
bakan çocuk koltu¤u takmay›n›z.

UYARI!

● ÖNE BAKAN ÇOCUK KOLTU⁄U mümkünse arka
koltu¤a tak›lmal›d›r; e¤er ön koltu¤a tak›l›yorsa,
arac›n ön koltu¤u mümkün oldu¤u kadar geriye
çekilmelidir. Aksi taktirde çocuk ölebilir veya ciddi
bir flekilde yaralanabilir.

UYARI!

● Büyük çocuklar gerekti¤inde yedek bir koltukla arka
koltukta oturmal› ve emniyet kemerini düzgün bir
flekilde takmal›d›rlar.
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Hava yast›¤› sistemi nas›l çal›fl›r

SRS afla¤›daki parçalardan oluflur:

1- Hava yast›¤› modülü (Sürücü)
2- Hava yast›¤› modülü (Ön yolcu)
3- Hava yast›¤› kontrol ünitesi

E00407300052

Hava yast›klar›, sadece kontak anahtar› “ON” veya “START”
konumunda oldu¤u zaman çal›fl›r.

4- Yan hava yast›¤› modülü*
5- Perde hava yast›¤› modülü*
6- Yan darbe sensörleri*
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Sürücü ve yolcu hava yast›¤›

Sürücü hava yast›¤›, direksiyon simidinin ortas›ndaki kapa¤›n
alt›nda yer al›r. Ön yolcu hava yast›¤› ise, gösterge panelinin
içinde, torpido gözünün üstüne yerlefltirilmifltir. Sürücü ve ön
yolcu hava yast›klar›, yolcu koltu¤u bofl olsa bile birlikte fliflecek
flekilde tasarlanm›fllard›r.

E00407400011

D‹KKAT!

● Hava yast›klar› son derece h›zl› fliflerler. Belirli

durumlarda fliflen hava yast›¤›na temas edilmesi hafif

kesiklere, yan›klara vb. neden olabilir.

Darbe sensörleri yeterli fliddette önden veya yandan çarp›flma
tespit ederse, otomatik bir devre flifliriciyi ateflleyerek gaz
ç›karmas›n› sa¤lar; böylece hava yast›klar› flifler.
Hava yast›klar› fliflerken, ani, yüksek bir ses meydana gelir ve
duman ve toz ortaya ç›kar, bu durumlar sa¤l›k aç›s›ndan zararl›
olmad›¤› gibi, ç›kan duman araçta bir yang›n oldu¤unu göstermez.
Solunum yollar›nda rahats›zl›¤› bulunanlar fliflme s›ras›nda
kullan›lan kimyasal maddelerden rahats›zl›k duyabilirler; hava
yast›¤› flifltikten sonra camlar› açman›z güvenli¤iniz için önemlidir.
Atefllemenin ard›ndan, hava yast›klar› çok büyük bir h›zla flifler,
dolay›s›yla biraz görüfl alan›n›z› kapatma tehlikesi vard›r.
Darbenin tespit edilmesinden, hava yast›klar›n›n fliflirilmesine
kadar gerekli olan zaman, gözün aç›l›p kapanmas›ndan k›sad›r.
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Hava yast›klar›n›n fliflmesi
E00407500038

Ön hava yast›klar› afla¤›daki durumlarda fi‹fiECEK fiEK‹LDE TASARLANMIfiTIR...

Ön hava yast›klar›, araç orta ve yüksek fliddetteki önden darbelere
maruz kald›¤›nda fliflecek flekilde tasarlanm›flt›r. Tipik durumlar
flekilde gösterilmifltir.

E¤er çarpma fliddeti, yaklafl›k 25 km/s’lik bir h›zla, hareket
etmeyen veya deforme olmayan bir duvara önden çarpma
fliddetinin üzerinde ve ön hava yast›klar› fliflecektir. E¤er darbenin
fliddeti yukar›da verilen saniyenin alt›nda ise ön hava yast›klar›
fliflmeyebilir. Fakat araç, deforme olarak ya da hareket ederek
çarp›flma enerjisini emen bir cisim ile çarpt›¤›nda h›z seviyesi
buna paralel olarak yüksek olacakt›r (örne¤in, baflka bir sabit
araç, direk veya korkuluk).

Önden çarpmalar durumunuzu kolayca bozabilece¤inden, emniyet
kemerini düzgün bir flekilde takman›z önemlidir. Emniyet kemeri,
hava yast›¤› fliflerken sizi direksiyondan ve ön gö¤üsten yeterince
uzak tutacakt›r. Hava yast›¤›n›n en fliddetli fliflmesi bafllang›ç
aflamas›nda olmaktad›r ve ciddi ve ölümcül yaralanmalara sebep
olabilir. Bunun yan›nda, arac›n›zdaki emniyet kemerleri çarp›flma
s›ras›nda en önemli koruma arac›n›zd›r. Hava yast›¤› sistemi
(SRS) ek koruma sa¤lamak için tasarlanm›flt›r. Bu yüzden, sizin
ve di¤er bütün yolcular›n güvenli¤i için her zaman emniyet
kemerlerini düzgün bir flekilde tak›n›z.

25 km/s veya daha yüksek bir h›zda sert bir
duvara önden çarpma

Oklarla gösterilen taral› alanda orta ve yüksek fliddetteki
önden çarp›flma.
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Ön hava yast›klar› afla¤›daki durumlarda
fi‹fiMEYEB‹L‹R...

Baz› önden çarp›flmalarda arac›n gövde yap›s› yolcular› korumak
için, darbeyi emecek flekilde tasarlanm›flt›r. (Araç gövdesinin ön
k›sm› darbeyi emdi¤inden dolay› deforme olabilir). Baz›
durumlarda ön hava yast›klar›, araç gövdesinde meydana gelen
deformasyon ve hasara bak›lmaks›z›n fliflmeyebilir.

Baz› tipik örnekler flekilde gösterilmifltir. Hava yast›klar› bütün
önden çarp›flmalarda yolcular› korumad›¤›ndan, her zaman
emniyet  kemerlerini  düzgün bir  flekilde tak›n›z.

Direk, a¤aç veya di¤er eni dar cisimlerle çarp›flma

Arac›n, kamyonun arka kasas›n›n alt›na girmesi

Önden çaprazlama bir engele çarpmas›
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-Ön hava yast›klar› afla¤›daki durumlarda fi‹fiMEYECEK
fiEK‹LDE TASARLANMIfiTIR...

Ön hava yast›klar›, yolcular› tipik olarak koruyamad›¤›
durumlarda aç›lmayacak flekilde tasarlanm›flt›r. Bu gibi durumlar
flekilde gösterilmifltir.

Hava yast›klar› bütün önden çarp›flmalarda yolcular›
korumad›¤›ndan, her zaman emniyet kemerlerini düzgün bir
flekilde tak›n›z.

Arkadan çarpmalarda

Yandan çarp›flmalarda

Araç yan yatt›¤›nda veya tekerlekleri havaya
kalkacak flekilde devrildi¤inde
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Ön hava yast›klar› afla¤›daki durumlarda fi‹fiEB‹L‹R...

Ön hava yast›klar›, arac›n alt›, orta ve yüksek derecede bir darbeye
maruz kald›¤›nda fliflecek flekilde tasarlanm›flt›r(arac›n alt k›sm›n›n
hasar görmesi).  Baz› tipik örnekler flekilde gösterilmifltir.

fiekillerde gösterildi¤i gibi ön hava yast›klar› araç, durumunuzun
kolayca bozulabilece¤i beklenmeyen baz› darbelere maruz kald›¤›
zaman fliflebilece¤inden emniyet kemerini takman›z gerekir.
Emniyet kemeri, hava yast›¤› fliflerken sizi direksiyondan ve ön
gö¤üsten yeterince uzak tutacakt›r. Hava yast›¤›n›n fliflme kuvveti
bafllang›ç aflamas›nda maksimum olmaktad›r ve bu aflamada
temas edildi¤inde ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.

Yüksek bir kald›r›ma veya tümse¤e çarpma

Araç derin bir çukura veya kanalizasyon deli¤ine
düfltü¤ünde

Araç dik bir yokufltan afla¤› indi¤inde ve burun üstü yere
çarpt›¤›nda
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UYARI!

● Direksiyon göbe¤indeki kapa¤a, süs amaçl› aksesuar, rozet,
vb. herhangi birfley yap›flt›rmay›n›z, bu gibi nesneler, hava
yast›¤› fliflti¤i zaman koltukta oturan kifliyi yaralayabilir.

UYARI!

●

●

●

●

●

●

UYARI!

Ön yolcu hava yast›¤› olan araçlarda, gösterge tablosunun
torpido gözünün üstünde kalan k›sm›na herhangi birfley
koymay›n›z veya yap›flt›rmay›n›z. Bu, hava yast›¤› fliflti¤i zaman
ön yolcuyu yaralayabilir.
Ön cama aksesuar yap›flt›rmay›n›z veya cam›n önüne aksesuar
koymay›n›z. Bu nesneler, hava yast›klar›n›n düzgün çal›flmas›n›
engelleyebilir veya flifltikleri zaman araçtakilerin üzerine do¤ru
f›rlayarak yaralanmalara neden olabilir.

Hava yast›klar› ile sürücü veya ön yolcu aras›na paket,

oyuncak ya da di¤er cisimler koymay›n›z. Bu, hava yast›¤›n›n

performans›n› etkileyebilir veya hava yast›klar› fliflti¤inde

yaralanmaya sebep olabilir.

Hava yast›¤›n›n fliflmesinin ard›ndan, baz› hava yast›¤› sistem

parçalar› ›s›nacakt›r. Bu parçalara dokunmay›n›z;

yanabilirsiniz.

Hava yast›¤› sistemi sadece bir defal›k kullan›m için

tasarlanm›flt›r. Bir defa fliflen hava yast›klar›, bir daha

çal›flmayacakt›r. Hava yast›klar›n›n derhal de¤ifltirilmesi

ve tüm hava yast›¤› sisteminin yetkili bir MITSUBISHI

servisi taraf›ndan kontrol edilmesi gerekir.

Arac›n önden çarpmas›na ra¤men hava yast›klar› fliflmezse,

hava yast›¤› sistemini MITSUBISHI yetkili servisine kontrol

ettiriniz, gerekirse de¤ifltiriniz.
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Yan hava yast›¤› sistemi*

Yan hava yast›klar› (A), sürücü ve ön yolcu koltuk arkal›klar›na
yerlefltirilmifltir.
Yan hava yast›klar›, ön koltukta yolcu olmasa bile sadece arac›n
darbe alan taraf›nda fliflecek flekilde tasarlanm›flt›r.

E00407600026

Yan hava yast›¤› olan koltuklar›n arkal›¤›na, yukar›da gösterilen
etiket yap›flt›r›lm›flt›r.
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Perde hava yast›¤› sistemi*

Perde hava yast›klar›, ön ve arka kolonlara ve tavan yan k›zaklar›na
yerlefltirilmifltir. Perde hava yast›klar›, ön koltukta veya arka
koltukta yolcu olmasa bile sadece arac›n darbe alan taraf›nda
fliflecek flekilde tasarlanm›flt›r.

E00409100012

Yan hava yast›klar›n›n ve perde hava

yast›klar›n›n fliflmesi E00407700030

Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› afla¤›daki
durumlarda fi‹fiECEK fiEK‹LDE TASARLANMIfiTIR..
Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar›, araç orta ve yüksek
fliddetteki, yolcu bölümünün ortas›na gelen darbelere maruz
kald›¤›nda fliflecek flekilde tasarlanm›flt›r.
Tipik durumlar flekilde gösterilmifltir.

Arac›n›zdaki emniyet kemerleri çarp›flma s›ras›nda en önemli
koruma arac›n›zd›r. Yan hava yast›¤› ve perde hava yast›¤› sistemi
(SRS) ek koruma sa¤lamak için tasarlanm›flt›r. Bu yüzden, sizin
ve di¤er bütün yolcular›n güvenli¤i için her zaman emniyet
kemerlerini düzgün bir flekilde tak›n›z.



Koltuklar ve emniyet kemerleri

2-49

2

Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› afla¤›daki
durumlarda fi‹fiMEYEB‹L‹R...

Baz› yandan çarp›flmalarda arac›n gövde yap›s› yolcular› korumak
için, darbeyi emecek flekilde tasarlanm›flt›r. (Araç gövdesinin
yan k›sm› darbeyi emdi¤inden dolay› deforme olabilir). Baz›
durumlarda yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar›, araç
gövdesinde meydana gelen deformasyon ve hasara bak›lmaks›z›n
fliflmeyebilir.

Baz› tipik örnekler flekilde gösterilmifltir.

Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› bütün yandan
çarp›flmalarda yolcular› korumad›¤›ndan, her zaman emniyet
kemerlerini düzgün bir flekilde tak›n›z.

Yolcu bölümünün uza¤›na gelen yan darbeler

Arac›n yan taraf›na motosiklet veya benzeri küçük araçlar
çarpt›¤›nda

Direk, a¤aç veya di¤er eni dar cisimlere çarpmas›
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Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› afla¤›daki durumlarda
fi‹fiMEYECEK fiEK‹LDE TASARLANMIfiTIR..

Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar›, yolcular›
koruyamayacaklar› durumlarda fliflmeyecek flekilde tasarlanm›flt›r.
Tipik durumlar flekilde gösterilmifltir.

Di¤er bir araca çaprazlama çarpma

Araç yan yatt›¤›nda veya tekerlekleri havaya kalkacak flekilde
devrildi¤inde

Önden çarp›flmalarda

Arkadan çarpmalarda
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Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› bütün yandan
çarp›flmalarda yolcular› korumad›¤›ndan, her zaman emniyet
kemerlerini düzgün bir flekilde tak›n›z.

UYARI!

● Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› belirli
yandan çarp›flmalarda emniyet kemerlerine yard›mc›
olarak, sürücü ve öndeki yolcular› korumak için
tasarlanm›flt›r. Emniyet kemerleri her zaman tak›lmal›
ve sürücü ve öndeki yolcular›n koltuklar›nda arkaya
do¤ru düz bir flekilde oturmalar› gerekir.

UYARI!

● Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› büyük
bir güçle flifler... Sürücü ve yolcular kollar›n› camdan
d›flar› ç›karmamal›  ve yan hava yast›¤›n›n ve perde
hava yast›klar›n›n fliflmesinden dolay› meydana
gelebilecek yaralanma riskini azaltmak için kap›ya
yaslanmamal›d›rlar.
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UYARI!

● Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› büyük bir güçle
fliflti¤inden çocuklar›n, yolcu koltu¤unda yüzleri yolcu
kap›s›na dönük bir vaziyette dizleri üzerinde oturmas›na
izin vermeyiniz. Aksi takdirde çocuk hayat›n› kaybedebilir
veya çok ciddi bir flekilde yaralanabilir.

UYARI!

●

●

●

●

Hava yast›¤›n›n fliflmesinden dolay› meydana gelebilecek
yaralanma riskini azaltmak için arkadaki yolcular›n ön
koltuklar›n koltuk s›rtlar›n› tutmalar›na izin vermeyiniz.
Çocuklara çok dikkat edilmelidir.
Ön koltuklar›n s›rtlar›n›n yak›n›na herhangi bir eflya
koymay›n›z. Bunlar, yan hava yast›¤›n›n düzgün fliflmesini
engelleyebilir ve ayn› zamanda yan hava yast›¤›n›n fliflmesi
ile etrafa f›rlad›klar›nda, yaralanmalara yol açabilir.
Her iki ön koltu¤un da arkas›na ç›kartma, etiket
yap›flt›rmay›n›z veya aksesuar yerlefltirmeyiniz. Bunlar
yan hava yast›¤›n›n düzgün fliflmesini engelleyebilir.
Yan hava yast›¤› olan koltuklara kesinlikle koltuk k›l›f›
geçirmeyiniz. Yan hava yast›¤› olan koltuklar› kesinlikle
yeniden kaplamay›n›z. Bunlar yan hava yast›¤›n›n düzgün
fliflmesini engelleyebilir.



Koltuklar ve emniyet kemerleri

2-53

2

UYARI!

●

UYARI!

●

●

Perde hava yast›klar›n›n aktif oldu¤u ön cam, yan
kap› cam›, ön ve arka kolonlar ve tavan yan› veya
destek tutucular› gibi alanlar›n etraf›nda mikrofon
(A) veya di¤er cihaz veya nesneler ba¤lamay›n›z. Perde
hava yast›klar› fliflti¤inde mikrofon veya di¤er cihaz
veya eflyalar çok kuvvetli bir flekilde f›rlayarak veya
perde hava yast›klar› do¤ru flekilde çal›flmayarak
ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. 

Kesinlikle, ön yolcu koltu¤una, arkaya bakan çocuk
koltu¤u takmay›n›z. Yüzü arkaya bakan çocuk koltuklar›
mümkünse sadece arka koltuklara tak›lmal›d›r. Öne
bakan çocuk koltu¤u, ön yolcu koltu¤una yerlefltirilmesi
gerekiyorsa, koltu¤u mümkün oldu¤u kadar geriye
çekiniz ve çocu¤un, çocuk koltu¤unda kap›dan uzak bir
flekilde oturmas›na dikkat ediniz.
Çocuk koltu¤una oturdu¤u halde çocuklar›n ön kap›ya
do¤ru e¤ilmelerine veya yak›n›nda bulunmalar›na izin
vermeyiniz.
Çocuklar, yan hava yast›klar›n›n ve perde hava yast›kla-
r›n›n bulundu¤u alana do¤ru kafalar›n› e¤memeli ve bu
alan›n yak›n›nda bulunmamal›d›r. Yan hava yast›klar›
ve perde hava yast›klar› fliflti¤inde tehlikeli olabilir.
Bu talimatlara uyulmamas› çocuk için ciddi veya ölümcül
yaralanmalara yol açabilir.
Yan hava yast›¤› ve perde hava yast›¤› sistemi parçalar›
veya bu parçalara yak›n bölümler üzerindeki tüm bak›m
çal›flmalar› MITSUBISHI yetkili servisi taraf›ndan
gerçeklefltirilmelidir. Yanl›fl çal›flmalar, hava yast›klar›n›n
ve perde ha va yast›klar›n›n istenmeden patlamas›na
veya yan hava yast›klar›n›n ve perde hava yast›klar›n›n
çal›flmaz hale gelmesine neden olabilir; her iki durum
da ciddi kazalarla sonuçlanabilir.
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SRS ikaz lambas›
E00407800044

Gösterge tablosunda, bir adet hava yast›¤› sistemi (“SRS”) ikaz
lambas› vard›r. Sistem kendi kendini kontrol eder ve e¤er bir
ar›za varsa, bu lamba yanarak sizi ikaz eder. Kontak anahtar›
“ON” veya “START” konumuna getirildi¤i zaman, ikaz lambas›
birkaç saniye için yanmal› ve sonra da sönmelidir. Bu, sistemin
haz›r oldu¤unu gösterir. Bir SRS hava yast›¤› veya gergili emniyet
kemeri do¤ru çal›flm›yorsa uyar› lambas› yanar ve yan›k kal›r.
SRS ikaz lambas›:

Sürücü hava yast›¤›;
Ön yolcu hava yast›¤›;
Yan hava yast›klar›*;
Perde hava yast›klar›*;
Emniyet kemeri ön gergi mekanizmalar› taraf›ndan
kullan›lmaktad›r.

●
●
●
●
●

UYARI!

● Afla¤›daki durumlarda herhangi birisiyle karfl›lafl›rsan›z,
arac›n›zdaki SRS hava yast›¤› sistemi düzgün çal›flm›yor
demektir, sistemi derhal MITSUBISHI yetkili servisine
kontrol ettirmeniz gerekir.
• Arac› ilk çal›flt›rd›¤›n›z zaman, SRS ikaz lambas›

yanm›yor.
• SRS ikaz lambas› yand›ktan birkaç saniye sonra

sönmüyor.
• SRS ikaz lambas›, arac› kullan›rken yan›yor.
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SRS’nin servisi

Hava yast›klar› ve ön gergili emniyet kemerleri dahil olmak
üzere tüm SRS sistemi, her 10 y›lda bir, MITSUBISHI yetkili
servisi taraf›ndan kontrol edilmelidir.

E00407900045

NOT
● Arac›n›z› satarken, lütfen arac›n yeni sahibini bu araçta SRS

sistemi oldu¤u konusunda uyar›n›z ve gerekli bilgileri bu
kullanma k›lavuzundaki ilgili bölümde bulabilece¤ini
hat›rlat›n›z.
Arac› hurdaya ay›r›rken, SRS sisteminin emniyetli bir flekilde
sökülebilmesi için, önce arac›n›z› MITSUBISHI yetkili
servisine götürmenizi rica ederiz.

●

UYARI!

●

●

●

●

●

UYARI!

SRS parçalar› veya bu parçalara yak›n bölümler üzerindeki
tüm bak›m çal›flmalar›, MITSUBISHI yetkili servisi
taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir. Yetkili servis d›fl›nda hiç
kimsenin, SRS parçalar›na veya kablolar›na müdahale
etmesine, kontrol, bak›m ya da tamir etmesine izin
vermeyiniz, benzer flekilde SRS sistemi, MITSUBISHI yetkili
servisinin d›fl›nda hiç kimse taraf›ndan gözden geçirilmemeli
veya sökülerek hurdaya ayr›lmamal›d›r.
SRS parçalar›n›n veya kablolar›n›n üzerinde yap›lan yanl›fl
çal›flmalar, hava yast›klar›n›n istenmeden çal›flmas›na veya
SRS sisteminin çal›flmaz hale gelmesine neden olabilir; her
iki durum da ciddi kazalarla sonuçlanabilir.
Direksiyonunuzu, emniyet kemer gergisini veya herhangi
bir SRS parças›n› de¤ifltirmeyiniz. Örne¤in, direksiyonun
de¤ifltirilmesi veya ön tamponda yap›lan modifikasyonlar,
SRS’nin çal›flmas›n› olumsuz yönde etkileyerek, muhtemel
bir yaralanmayla sonuçlanabilir.
Arac›n›zda hasar oluflmuflsa, düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›ndan
emin olmak için, SRS sistemini MITSUBISHI yetkili
servisine kontrol ettirmeniz gerekir.

Yan hava yast›kl› araçlarda, ön koltu¤u, orta direk ve

orta konsolu de¤ifltirmeyiniz. SRS’nin çal›flmas›n›

olumsuz yönde etkileyerek, muhtemel bir yaralan-

mayla sonuçlanabilir.

Koltuk döfleme kumafl›n›n yan hava yast›¤›na yak›n

bir bölümünde, y›rt›lma veya sökülme oldu¤unu fark

ederseniz, koltu¤u bir MITSUBISHI yetkili servisine

kontrol ettiriniz.

Perde hava yast›¤› bulunan araçlarda, ön ve arka

kolonlarda ve tavan yan ray›nda herhangi bir çizik,

çatlak veya hasar görürseniz SRS’yi yetkili bir

MITSUBISHI servisinde muayene ettirmelisiniz.
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Servis ve bilgi etiketi

Servis ve bilgi etiketleri, flekilde gösterilen yerlere yap›flt›r›lm›flt›r.

E00408000030



3

Göstergeler ve kontroller

Göstergeler .................................................................3- 2
Gösterge ve uyar› lambalar› .......................................3- 8
Gösterge lambalar› .....................................................3- 9
Uyar› lambalar› ........................................................3- 10
Kombine far ve k›sa far kolu....................................3- 13
Far seviye ayar dü¤mesi...........................................3- 15
Sinyal lambalar› .......................................................3- 17
Dörtlü flaflör dü¤mesi ..............................................3- 18
Sis far› dü¤mesi........................................................3- 18
Parlakl›k ayar› (gösterge paneli ayd›nlatmas›)........ 3- 20
Silecek ve y›kay›c› dü¤mesi.....................................3- 20
Far y›kama dü¤mesi* ...............................................3- 25
Arka cam rezistans dü¤mesi ....................................3- 26
Korna dü¤mesi .........................................................3- 27



3-2

Göstergeler ve kontroller

3

Sayaçlar ve göstergeler
E00500100049

Tip 1                                                                                                   Tip 2

1- Devir saati
2- Kilometre saati
3- Hararet göstergesi
4- Toplam / günlük kilometre sayac›
5- Kilometre sayac› s›f›rlama dü¤mesi
6- Yak›t göstergesi
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Kilometre saati

km/saat gösterimi
Kilometre saati arac›n h›z›n› kilometre/saat (km/h) cinsinden
gösterir.

E00500200053

km/saat ve mph gösterimi
Kilometre saati arac›n h›z›n› mil/saat (mph) ve kilometre/saat
(km/h) cinsinden gösterir.

Tip 1                                                Tip 2

Tip 1                                                Tip 2
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Devir saati

Devir saati, motor devrini gösterir (dev/dak). Devir saati, arac›
daha ekonomik bir flekilde kullanman›za yard›m eder ve ayn›
zamanda sizi, afl›r› yüksek motor devirlerine karfl› uyar›r.

E00500300038 E00500600031

Kilometre sayac›
Kilometre sayac› arac›n yapt›¤› toplam yolu gösterir.

D‹KKAT!

● Yolculuk s›ras›nda, devir saatini gözleyerek motor

devir göstergesinin k›rm›z› bölgeye kadar yükselme-

mesine dikkat ediniz.

Tip 1                                                Tip 2

1- Kilometre sayac›
2- S›f›rlanabilir kilometre sayac›
3- S›f›rlama dü¤mesi

Tip 1                                                Tip 2

Toplam / günlük kilometre sayac›

Kontak “ON” konumuna çevrildi¤inde toplam ve günlük kilometre
sayaçlar› gösterilir.
“S›f›rlama” dü¤mesine (3) her bas›ld›¤›nda (1 saniyeden az bir süre),
s›f›rlanabilir kilometre sayac› de¤erleri (TRIP         ve        ) de¤iflir.
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S›f›rlanabilir kilometre sayac›
S›f›rlanabilir kilometre sayac›, belirli bir seyahat veya süre zarf›ndaki
gidilen yolu gösterir.
‹ki tip s›f›rlanabilir mesafe ölçer ekran› vard›r: TRIP       ve      .
TRIP        yolculu¤unuzun bafl›ndan itibaren ne kadar yol ald›¤›n›z›
gösterir. Ayn› esnada Trip         en son verdi¤iniz moladan itibaren ne
kadar yol ald›¤›n›z› gösterir.

S›f›rlanabilir mesafe ölçerin s›f›rlanmas›
Göstergeyi s›f›rlamak için “0”, s›f›rlama dü¤mesine bir saniyeden daha
uzun bir süre basman›z gerekir. Sadece o anda gösterilmekte olan de¤er
s›f›rlan›r.
Ekranda TRIP         gösteriliyorsa, sadece TRIP            s›f›rlan›r.

NOT
● TRIP         ve TRIP        göstergeleri maksimum 999,9km

de¤erine sahiptir.
Akü uçlar› uzun bir süre için söküldü¤ünde kilometre sayac›
ekran› TRIP         ve       silinir ve ekranda “0” gözükür.

●
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Yak›t göstergesi

Yak›t göstergesi, yak›t deposundaki yak›t seviyesini kontak
anahtar› “ON” konumuna çevrildi¤inde gösterir.

E00500700058

Yak›t depo kapa¤› iflareti
(A) oku, yak›t depo kapa¤›n›n arac›n sol taraf›nda bulundu¤unu
göstermektedir (sayfa 2’de “Yak›t deposunun doldurulmas›”
bölümüne bak›n›z).

Düflük yak›t gösterge lambas› - sar›

Bu gösterge lambas› yak›t deposundaki yak›t miktar› azald›¤›nda
yanar. En k›sa sürede yak›t al›n›z.

E00508100058

NOT
● Yokufllarda veya virajlarda depodaki yak›t›n hareket etmesine

ba¤l› olarak, düflük yak›t uyar› lambas› yanl›fl bir flekilde
yanabilir.

F- Dolu
E- Bofl

D‹KKAT!

● Benzin seviyesi çok düflükken, arac› kullanmay›n›z;

benzinin azalmas› katalitik konvertöre zarar verebilir.

Tip 1                                                Tip 2 Tip 1                                                 Tip 2
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Hararet göstergesi

Hararet göstergesi, kontak anahtar› “ON” konumuna getirildikten
sonra, motor so¤utma suyu s›cakl›¤›n› gösterir.

E00500800046

D‹KKAT!

● Motor çal›fl›rken, gösterge ibresi hararet bölgesine
girerse bu,motorun hararet yapt›¤›n› gösterir. Derhal
arac›n›z› emniyetli bir yere park ederek, gerekli ifllem-
leri yap›n›z.
(Bkz. sayfa 6-5 “Motorun afl›r› ›s›nmas›”). Sürüfl
s›ras›nda, daima normal çal›flma s›cakl›¤›n› korumak
için dikkatli olunmal›d›r.

Tip 1                                               Tip 2
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Gösterge ve uyar› lambalar›
E00501500079

NOT
● “→Sayfa XX” ile iflaretli olan gösterge ve ikaz lambalar›

hakk›nda bilgi almak için, belirtilen sayfalara bak›n›z. Di¤er
gösterge ve ikaz lambalar› için, takip eden sayfalara bak›n›z.

Tip 1 Tip 2

1- Arka sis far› gösterge lambas›
2- Ön sis far› gösterge lambas›*
3- Uzun far gösterge lambas›
4- Sinyal gösterge lambalar› / dörtlü flaflör lambas›
5- Otomatik flanz›man ikaz lambas›
 (“N” gösterge lambas› da kullan›l›r)

(sadece otomatik vitesli otomobillerde) → Sayfa 4-20
6- fiarj ikaz lambas›
7- Ya¤ ikaz lambas›
8- Motor ikaz lambas›
9- ABS fren sistemi ikaz lambas› →Sayfa 4-29
10- Fren ikaz lambas›
11- Hava yast›¤› sistemi (SRS) ikaz lambas›

  →  Sayfa 2-54

12- Kap› aç›k ikaz lambas›
13- Yak›t ikaz lambas› → Sayfa 3-6
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Gösterge lambalar›
E00501600012

Sinyal gösterge lambalar› / dörtlü flaflör

lambas›-yeflil

Sinyal lambalar›ndan birisi çal›flt›¤› zaman, bu
gösterge lambas› yan›p söner.

Dörtlü flaflör dü¤mesine bas›ld›¤›nda, tüm sinyal
lambalar› sürekli olarak yan›p sönmeye baflla-
yacakt›r.

Uzun far gösterge lambas› - mavi

Bu gösterge lambas›, uzun farlar kullan›ld›¤› zaman
yanar.

Ön sis far› gösterge lambas› - yeri*

Bu gösterge, ön sis far› aç›kken yanar.

E00501700013

NOT
● E¤er yan›p sönme çok h›zl›ysa, bunun nedeni

hatal› bir sinyal ba¤lant›s› veya yan›k bir
ampul olabilir.

E00501800014

E00501900015

Arka sis far› gösterge lambas› - sar›

Bu gösterge, arka sis lambas› aç›kken yanar.

E00502000013
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Uyar› lambalar›
E00502400017

Fren ikaz lambas› - k›rm›z›

Bu uyar› lambas› kontak anahtar› “ON” konumuna
çevrildi¤inde yanar ve motor çal›flt›ktan sonra
söner.
Kontak anahtar› “ON” konumundayken, afla¤›daki
durumlarda fren ikaz lambas› yanar:

E00502500034

● El freni kolu çekili oldu¤u zaman.

Hidrolik kab›ndaki fren hidroli¤i seviyesi
düflük oldu¤unda.

●

Motor ikaz lambas› - sar›

Bu lamba, emisyonlar›, motor ve otomatik
flanz›man kontrol sistemlerini izleyen araç
üzerindeki ar›za teflhis sisteminin bir parças›d›r.
Bu sistemlerin birinde herhangi bir sorun tespit
edilirse, lamba yanar.
Bu durumda, arac›n›z› sürmeye devam edebilirsiniz
ve arac›n›z› çektirmeniz gerekmez, ama en k›sa
sürede arac›n›z› bir MITSUBISHI yetkili servisine
kontrol ettiriniz.
Kontak anahtar› “ON” konumuna getirildi¤i zaman
da bu lamba bir kaç saniye yanacakt›r.
E¤er birkaç saniye sonra lamba sönmüyorsa,
arac›n›z› MITSUBISHI yetkili servisine götürünüz.

E00502600019D‹KKAT!

●

●
D‹KKAT!

Afla¤›da say›lan durumlarda frene ani-

den bas›l›rsa, fren performans› kötüle-

flebilir; sonuç olarak arac›n›z› yüksek

h›zlarda kullanmaktan ve ani fren

yapmaktan kaç›n›n›z. Ayr›ca, arac›n›z›

güvenli bir yerde durdurunuz ve en

yak›n MITSUBISHI yetkili servisiyle

temasa geçiniz.

• Fren uyar› lambas› el freni çekikken

yanm›yor veya el freni indirildi¤inde

sönmüyor.

• Fren ikaz lambas›, seyir esnas›nda

yan›k kal›yor.

Araç, fren performans› kötüleflti¤inde,

afla¤›daki flekillerde durdurulmal›d›r.

• Fren pedal›na normalden daha kuvvetli

bas›n›z.

• Frenlerin çal›flmamas› durumunda

h›z›n›z› düflürmek için motor frenini

kullan›n›z ve arac›n›z› durdurmak için

el freni kolunu yavaflça çekiniz. Arka-

n›zdaki arac› uyarmak için fren lam-

bas›n› yakmak amac›yla fren pedal›n›

bas›l› tutunuz.
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NOT
● Araç üzerindeki ar›za teflhis sisteminde

bulunan motor elektronik kontrol modülünde
kay›tl› çeflitli ar›za verileri (özellikle egzoz
emisyonu ile ilgili) bulunmaktad›r.

● Akü ba¤lant›s› kesildi¤inde, bu veriler siline-
cek ve h›zl› ar›za teflhisin yap›lmas› zorlafla-
cakt›r. Motor kontrol gösterge lambas›
YANIKKEN akü ba¤lant›s›n› kesmeyiniz.

fiarj ikaz lambas› - k›rm›z›

Bu uyar› lambas› kontak anahtar› “ON” konumuna
çevrildi¤inde yanar ve motor çal›flt›ktan sonra
söner.

E00502700010

Ya¤ lambas› - k›rm›z›

Bu uyar› lambas› kontak anahtar› “ON” konumuna
çevrildi¤inde yanar ve motor çal›flt›ktan sonra
söner. E¤er motor çal›fl›rken lamba yanarsa, ya¤
bas›nc› çok düflük demektir.
Motor çal›fl›rken lamba yanarsa, hemen motoru
durdurunuz ve en yak›n MITSUBISHI yetkili
servisine kontrol ettiriniz.

E00502800011

D‹KKAT!

●

●

●

D‹KKAT!

● E¤er bu lamba motor çal›fl›rken yanarsa,
flarj sisteminde bir ar›za var demektir.
Bu durumda, arac›n›z› derhal güvenli
bir yere park ediniz ve en yak›n
MITSUBISHI yetkili servisine baflvu-
runuz.

Lamba yanarken arac›n uzun süreli

kullan›lmas› emisyon kontrol sistemine

zarar verebilir. Bu, ayr›ca kötü yak›t

ekonomisine ve arac›n sürüfl sisteminin

de zarar görmesine neden olabilir.

Kontak anahtar› “ON” konumuna

getirildi¤i halde lamba yanm›yorsa,

sistemi yetkili bir MITSUBISHI servisine

kontrol ettiriniz.

Motor çal›fl›rken bu lamba yanarsa arac›

yüksek h›zlarda kullanmaktan kaç›n›n›z

ve sistemi bir MITSUBISHI yetkili

servisinde kontrol ettiriniz.

Lamba yanarken arac›n kullan›ld›¤›

durumlarda araç gaz pedal›na bast›¤›n›z

halde h›zlanmayabilir.

Arac›n, lamba yanarken hareketsiz

oldu¤u durumlarda, motor rölanti devri

normalden daha yüksek olaca¤›ndan ve

otomatik flanz›manl› bir arac›n ileri

hareket e¤ilimi daha fazla olaca¤›ndan

fren pedal›na normalden daha sert

basman›z gerekir.
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NOT
● Ya¤ lambas›, motor ya¤ seviyesinin göstergesi

olarak düflünülmemelidir. Ya¤ seviyesi, ya¤
çubu¤u ile kontrol edilmelidir.

Kap› aç›k ikaz lambas› - k›rm›z›

Sedan
Bu lamba, kap›lardan birisi aç›k oldu¤unda ya da
tam kapanmad›¤› zaman yanar.
Wagon
Bu lamba, kap›lardan birisi veya bagaj aç›k
oldu¤unda ya da tam kapanmad›¤› zaman yanar.

E00503300042

NOT
● Uzaktan kumandal› sistem bulunan araçlarda

lamba, belirli bir süre yan›k kal›r ve daha
sonra akünün boflalmas›n› önlemek için
otomatik olarak söner. Bkz. sayfa 5-28
“Ifl›klar›n (tavan ›fl›klar›, vs.) otomatik
söndürülmesi”.

D‹KKAT!

●

●

●

D‹KKAT!

● Arac›n›z› hareket ettirmeden önce, ikaz

lambas›n›n YANMADI⁄INI kontrol ediniz.

E¤er lamba, motor ya¤ seviyesi düflük

olmad›¤› halde yanarsa, kontrol için en

yak›n MITSUBISHI yetkili servisine

baflvurunuz.

Bu lamba, karterdeki ya¤ miktar›n›

göstermez. Karterdeki ya¤ miktar›,

motor kapal›yken, ya¤ çubu¤u ile kontrol

edilmelidir.

E¤er düflük motor ya¤› seviyesi ile veya

bu ikaz lambalar› yanarken araç

kullan›rsan›z, motor yatak sarabilir.
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Kombine far ve k›sa far kolu
E00506000053

Farlar
Farlar› yakmak için kolu döndürünüz.

NOT
● Motor çal›flm›yorken farlar› ve di¤er ›fl›klar› uzun süre yan›k

b›rakmay›n›z. Akü bitebilir.
Ya¤mur ya¤d›¤›nda veya araç y›kand›¤›nda far cam› bu¤u
yapabilir. Bu olay nemli bir günde ön camlar›n bu¤ulanmas›
olay› ile ayn› olup, herhangi bir ifllevsel sorun de¤ildir. Far
yak›ld›¤›nda oluflan ›s› bu¤uyu çözer. Ancak far›n içinde su
toplan›rsa lütfen kontrol için bir MITSUBISHI yetkili
servisine gidiniz.

●

[Gündüz Yanan Lambalar olan araçlar]
Kontak “ON” konumundayken, kumanda kolu “ o ” (OFF)
konumuna getirilirse, k›sa farlar, arka park lambalar›, vb.
yanacakt›r.

Ifl›klar›n otomatik olarak söndürülmesi (farlar, sis

farlar›, vs.)
● Kontak anahtar› “LOCK” veya “ACC” konumuna

döndürülürse ›fl›klar, far kumanda kolu “      “ konumunda
iken kap› aç›lmaks›z›n yaklafl›k 3 dakika yanar, lambalar
daha sonra otomatik olarak söner.
Kontak anahtar› “LOCK” veya “ACC” konumuna
döndürülürse veya kontaktan ç›kart›l›rsa ve far kumanda
kolu       konumundayken 3 dakika içerisinde sürücü kap›s›
aç›l›rsa, sürücüyü farlar›n söndürülmedi¤i hususunda ikaz
etmek için bir sesli ikaz duyulur ve bu farlar otomatik olarak
söner.

●

Bütün farlar kapal›

Park, arka park, plaka ve gösterge lambalar› aç›k

Farlar ve di¤er lambalar aç›k
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NOT
● Far kumanda kolu “ 3 ” konumundayken lamba otomatik

söndürme fonksiyonu çal›flmaz.
Kontak anahtar› “LOCK” veya “ACC” konumuna
döndürülmüflken ve far kumanda kolu       konumunda ve
far kumanda kolu “ o ” (OFF) konumuna 3 dakika içerisinde
getirilirse otomatik söndürme fonksiyonu devreye girmez.

●

Farlar› yan›k tutmak istiyorsan›z
● Kontak anahtar› “LOCK” veya “ACC” konumundayken

tüm ›fl›klar› söndürmek için kumanda kolu “ o ” (OFF)
konumuna çeviriniz veya kontak anahtar›ndan ç›kart›n›z.
Kumanda kolu tekrar “ 3 ” veya “     ” konumundayken
lambalar› yak›n, bundan sonra lambalar yan›k kal›r.

●

NOT
● Uzaktan kumandal› otomobillerde otomatik ›fl›k söndürme

fonksiyonunu bu flekilde de¤ifltirmek mümkündür. Detaylar
için yetkili bir MITSUBISHI servisine dan›fl›n›z.
• Otomatik ›fl›k söndürme fonksiyonu far dü¤mesi “ 3 ”

konumunda iken kullan›labilir.
• Otomatik ›fl›k söndürme fonksiyonu hiç bir zaman devreye

girmez.
Lamba izleme sistemi

E00506100012

Lambalar aç›kken anahtar kontaktan ç›kart›l›r yada kontak anahtar›
“LOCK” veya “ACC” konumundayken sürücü kap›s› aç›l›rsa
bir ikaz sesi sürücüye lambalar› kapatmas›n› hat›rlatacakt›r.
Lamba otomatik söndürme fonksiyonu çal›flt›¤›nda ikaz sesi
otomatik olarak kesilir. Bu fonksiyon çal›flmazsa sesli ikaz›
susturmak için ›fl›klar› kapat›n›z.

Uzun/k›sa far seçimi
E00506200013

Kumanda kolu     konumundayken, kolu kendinize do¤ru (1)
konumuna çekerek uzun fardan k›sa fara geçebilirsiniz (veya
k›sa fardan uzun fara). Ayr›ca, uzun farlar yanarken, gösterge
tablosundaki uzun far lambas› da yanacakt›r.

Selektör kolu
E00506300014

Kol hafifçe (2) konumuna çekildi¤inde farlar yan›p sönerek
selektör yapar.
Ayr›ca, uzun farlar yanarken, gösterge tablosundaki uzun far
lambas› da yanacakt›r.

NOT
● Farlar kapal›yken de selektör yapabilirsiniz.
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Farlar uzun huzmeye ayarl›yken lambalar› söndürürseniz,
kumanda kolu bir daha         konumuna getirildi¤inde farlar
otomatik olarak k›sa huzme ayar›na döner.

Far seviye ayar dü¤mesi
E00506400028

Arac›n tafl›d›¤› yüke ba¤l› olarak far huzmelerinin aç›s› de¤iflir.
Far seviye ayar dü¤mesini kullanarak, farlar›n ayd›nlatma
mesafesini (k›sa farlar yanarken) ayarlayabilirsiniz, böylece
farlar›n karfl›dan gelen araç sürücülerinin gözlerini almas›n›
önleyebilirsiniz.
Arka sayfadaki tabloyu kullanarak, araçtaki insan say›s›na ve
yük miktar›na göre ayar dü¤mesini uygun konuma getiriniz.
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Sedan

● :1 yolcu
: Bagaj tamamen dolu

Wagon

● :1 yolcu
: Bagaj tamamen dolu

“0” “1” “2” “3”

Anahtar durumu 0- Sadece sürücü / sürücü +1 ön yolcu
Anahtar durumu 1- 5 yolcu (sürücü dahil)
Anahtar durumu 2- 5 yolcu (sürücü dahil)+ bagaj tam

yüklü iken
Anahtar durumu 3- Sürücü + Bagaj tam yüklü

“0” “1” “2” “3”

Anahtar durumu 0- Sadece sürücü / sürücü +1 ön yolcu
Anahtar durumu 1- 5 yolcu (sürücü dahil)
Anahtar durumu 2- 5 yolcu (sürücü dahil)+ bagaj tam

yüklü iken
Anahtar durumu 3- Sürücü + Bagaj tam yüklü

Araç
durumu

Anahtar
durumu

Araç
durumu

Anahtar
durumu
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Sinyal lambalar›
E00506500032

Kumanda kolunu kullanarak, sinyal verebilirsiniz (kontak anahtar›
“ON” konumunda olmal›d›r). Ayn› zamanda, sinyal göstergesi
yan›p sönmeye bafllar.

NOTE
● Sinyal lambas› normal olmayan bir flekilde h›zl› olarak

yan›p sönüyorsa, sinyal lambalardan birinin ampulü yanm›fl
olabilir. Arac›n›z›, MITSUBISHI yetkili servisine kontrol
ettiriniz.

1- Dönüfl sinyalleri
Normal bir dönüfl s›ras›nda (1) konumunu kullan›n›z. Dönüfl
tamamland›ktan sora, kol otomatik olarak geri dönecektir.
Dönüfl tamamland›ktan sonra kolun geri dönmedi¤i baz›
durumlar vard›r. Bu, direksiyon çok hafif döndürüldü¤ü
zaman ortaya ç›kar.
Böyle durumlarda kolu elinizle düzeltiniz.

2- fierit de¤ifltirme sinyalleri
fierit de¤ifltirirken (2) konumunu kullan›n›z. Kolu b›rakt›¤›n›z
zaman orta konuma geri dönecektir.
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Dörtlü flaflör dü¤mesi
E00506600033

Acil bir durumda yol üzerinde durman›z gerekirse, dörtlü flaflörleri
yak›n›z.
Dörtlü flaflörleri, kontak anahtar›n›n konumundan ba¤›ms›z olarak
kullan›labilirsiniz.
Dü¤meye basarak dörtlü flaflörleri yakabilir, tekrar basarak
kapatabilirsiniz.
Dörtlü flaflörleri yakt›¤›n›z zaman, tüm sinyal lambalar› ve
gösterge panelindeki sinyal göstergeleri sürekli yan›p sönmeye
bafllar.

Sis far› dü¤mesi
E00506700018

Ön sis far dü¤mesi*
E00508300021

Ön sis far›, farlar veya kuyruk lambalar› yak›ld›¤›nda çal›fl›r.
Dü¤meye basarak ön sis farlar›n› yakmak için dü¤meye bas›n›z
ve kapatmak için dü¤meye tekrar bas›n›z.
Ön sis farlar› aç›kken, gösterge tablosundaki gösterge lambas›
yanacakt›r.

NOT
● Ön sis farlar›, farlar ve kuyruk lambalar› söndürüldü¤ünde

otomatik olarak söndürülür. Ön sis farlar›n› tekrar yakmak
için dü¤meye, farlar veya kuyruk lambalar› yanarken tekrar
bas›n›z.

D‹KKAT!

● E¤er lambalar uzun bir süre yan›p sönmeye devam

ederse, akü bitecek ve bu da motorun zor çal›flmas›na

veya hiç çal›flmamas›na sebep olacakt›r.
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● Gündüz Yanan Lamba özelli¤i olan araçlarda, far kumanda
dü¤mesi “ o ” (OFF) konumuna ayarland›¤› halde ön sis
lambas› yanabilir, çünkü, kontak anahtar› “ON” konumunda
iken k›sa farlar›, arka park lambalar› vb. yanacakt›r.

Arka sis lamba dü¤mesi

Farlar veya ön sis farlar› (varsa), aç›ld›¤›nda çal›flt›r›labilir.
Dü¤meye basarak arka sis farlar›n› yakmak için dü¤meye bas›n›z
ve kapatmak için dü¤meye tekrar bas›n›z.
Arka sis farlar› aç›kken, gösterge tablosundaki gösterge lambas›
yanacakt›r.

E00508400022

NOT
● Farlar ve ön sis farlar› (varsa), söndürüldü¤ünde arka sis

far› otomatik olarak söndürülür. Arka sis far›n› tekrar yakmak
için, farlar veya ön sis farlar› (varsa) aç›ld›¤›nda dü¤meye
tekrar bas›n›z.
Gündüz Yanan Lamba özelli¤i olan araçlarda, far kumanda
dü¤mesi “ o ” (OFF) konumuna ayarland›¤› halde arka sis
lambas› yanabilir, çünkü, kontak anahtar› “ON” konumunda
iken k›sa farlar›, arka park lambalar› vb. yanacakt›r.

●

Tip 1

Tip 2
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Parlakl›k ayar› (gösterge paneli ayd›nlatmas›)
E00507000047

Gösterge panelinin parlakl›k ayar›, lamba dü¤mesi “ 3 “ ve
“ 1 " konumundayken yap›labilir.
‹stedi¤iniz parlakl›k derecesini ayarlamak için, dü¤meyi
çevirmeniz yeterlidir.

Silecek ve y›kay›c› dü¤mesi
E00507100051

Ön cam silece¤i ve y›kay›c›s›, kontak anahtar› “ON” veya “ACC”
konumundayken kullan›labilir.
Kolu de¤iflik konumlara getirerek, ön cam sileceklerini çal›flt›rabilir
veya y›kama suyunu püskürtebilirsiniz.

Cam silecekleri

Tip 1

1-  Parlakl›¤› art›rmak için
2-  Parlakl›¤› azaltmak için

- Bir kez çal›flma fonksiyonu
Silecekler bir kez çal›fl›r
Kapal›
Fas›lal› çal›flma 4 saniyelik aral›klarla gerçekleflir
Yavafl
H›zl›

-
-
-
-
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Type 2

NOT
● Uzaktan kumanda sistemi bulunan araçlarda araç h›z›na

göre silecek h›z›n› ayarlama fonksiyonu devreden
ç›kart›labilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI yetkili servisi ile temasa
geçiniz.

Arka cam sileceksiz

Arka cam silecekli

- Bir kez çal›flma fonksiyonu
Silecekler bir kez çal›fl›r
Kapal›
H›za duyarl› çal›flma
Silme ifllemleri aras›ndaki süre araç
h›z›na göre de¤iflir
Yavafl
H›zl›

-
-

-
-
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Fas›la aral›klar›n› ayarlamak için

Silecek kol --- (h›za duyarl›) konumundayken, silecek h›z› (A)
dü¤mesi döndürülmek suretiyle ayarlanabilir.

Arka cam silece¤i yok

1-  H›zl›
2-  Yavafl

Arka cam silecekli



Göstergeler ve kontroller

3-23

3

Bir kez çal›flma fonksiyonu
Kolu, okla gösterilen yönde hareket ettiriniz, sonra b›rak›n›z;
silecekler birkez çal›flacakt›r.
Bu fonksiyonu puslu ve ya¤mur çiseleyen havalarda kullan›n›z.
Kol yukar› konumda (▲) tutulursa silecekler kol b›rak›lana kadar
çal›flmaya devam eder.

Cam y›kama

Kolu kendinize do¤ru hareket ettirerek, ön cama y›kama suyu
püskürtebilirsiniz. Y›kama suyu püskürtülürken, silecekler
otomatik olarak çal›flacakt›r.

E00507200010

D‹KKAT!

● So¤uk havalarda cam y›kama fonksiyonunu kullan›rken,
cama püskürtülen su donarak görüfl alan›n›z› kapatabilir.
Y›kay›c›y› kullanmadan önce cam› buz çözücü veya bu¤u
çözücü ile ›s›t›rsan›z, bu sorunla karfl›laflmazs›n›z.



3-24

Göstergeler ve kontroller

3

Arka cam silece¤i ve y›kay›c›s›*

Arka cam silecek ve y›kama dü¤mesi, kontak anahtar› “ON”
veya “ACC” konumundayken kullan›labilir. Dü¤meyi çeviriniz
arka cam silece¤i çal›flacakt›r.

Silecek birkaç saniye sürekli olarak çal›flt›ktan sonra,
her 8 saniyede bir çal›flmaya devam eder.
Kapal›

Y›kama s›v›s› her iki yöne tamamen çevrildi¤inde arka
cama püskürtülür.
Y›kama suyu püskürtülürken, silecekler otomatik olarak
çal›flacakt›r.

E00507300040

NOT
● ‹yi bir arka görüflü sa¤lamak için silecek, kol “---” konumuna

çevrildi¤inde veya vites kolu (düz flanz›man) veya vites
seçme kolu (otomatik flanz›man) kol “---” konumundayken
“R” konumuna getirildi¤inde birkaç defa çal›fl›r.
Bu sürekli çal›flmadan sonra, silecek otomatik olarak fas›lal›
çal›flmaya geçer.



Göstergeler ve kontroller

3-25

3

Silecekleri ve y›kay›c›lar› kullan›rken dikkat

edilmesi gereken önlemler

Sileceklerin hareketi, cam›n üstündeki buz veya baflka
pislikler nedeniyle engellenirse, silecek dü¤mesini kapatsan›z
bile, silecek motoru yanabilir. Böyle bir engelleme ortaya
ç›karsa, arac›n›z› güvenli bir yere park ederek kontak
anahtar›n› kapat›n›z ve sileceklerin rahat çal›flabilmesi için
camdaki pislikleri temizleyiniz.
Cam kuruyken silecekleri kullanmay›n›z. Silecekler cam›
çizebilece¤i gibi, bu flekilde kullan›m, silecek lastiklerinin
erken afl›nmas›na neden olabilir.
So¤uk havalarda, silecekleri kullanmadan önce, silecek
silgilerinin donarak cama yap›flm›fl olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. Silgiler donarak cama yap›flm›flken silecekleri
kullan›rsan›z, silecek motoru yanabilir.
Cam y›kay›c› aral›ks›z 20 saniyeden daha uzun bir süre
kullanmaktan kaç›n›n›z. Su deposu boflken, cam y›kay›c›y›
çal›flt›rmay›n›z.
Aksi taktirde, y›kay›c› pompas› ar›zalanabilir.
Depodaki y›kama suyu seviyesini düzenli olarak kontrol
ederek, gerekti¤inde su ilave ediniz.
So¤uk havalarda, y›kama suyu deposundaki suyun
donmamas› için, tavsiye edilen bir y›kay›c› solüsyonu
ekleyiniz. E¤er bunu yapmazsan›z, y›kay›c› görevini
yapamayaca¤› gibi donan su, sistem parçalar›na hasar
verebilir.

E00507600014

●

●

●

●

Far y›kama dü¤mesi*
E00507800045

Far y›kay›c›s›, kontak anahtar› “ON” konumunda ve far kumanda
kolu “ 1  ” konumunda iken kullan›labilir.

Dü¤meye birkez bas›n›z ve farlara y›kay›c› s›v› püskürtülür.

NOT
● Y›kama suyunun far camlar›na düzgün bir flekilde püskür-

tülüp püskürtülmedi¤ini düzenli olarak kontrol ediniz.
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Arka cam rezistans dü¤mesi
E00507900059

Arka cam rezistans›, kontak anahtar› “ON” konumundayken
kullan›labilir.
Dü¤meye basarak arka cam rezistans›n› aç›n›z. Yaklafl›k olarak
11 dakika içinde kendili¤inden kapanacakt›r. 11 dakika dolmadan
arka cam rezistans›n› kapatmak isterseniz dü¤meye tekrar bas›n›z.
Rezistans aç›kken, gösterge lambas› (A) yanacakt›r.

E¤er arac›n›z›n d›fl aynalar› ›s›tmal›ysa, dü¤meye bast›¤›n›z
zaman aynalar›n üstündeki bu¤u da giderilecektir. Bkz. sayfa 4-
10 “Is›tmal› aynalar”.

D‹KKAT!

●

●

●

●

Rezistans dü¤mesi, camdaki kar› eritmek için de¤il,
bu¤uyu gidermek için kullan›lmal›d›r. Camdaki kar›,
rezistans› çal›flt›rmadan önce temizleyiniz.
Gereksiz yere akünün boflalmas›n› önlemek için, arka
cam rezistans›n› motoru ilk çal›flt›r›rken veya motor
çal›flmad›¤› zamanlarda kullanmay›n›z. Cam
temizlendikten hemen sonra rezistans› kapat›n›z.
Arka cam›n iç taraf›n› temizlerken yumuflak bir bez
kullan›n›z ve ›s›t›c› eleman›na zarar vermemeye dikkat
ederek, ›s›t›c› eleman›n her taraf›n› siliniz.
Arka cam›n iç taraf›na eflyalar›n temas etmesine izin
vermeyiniz, aksi taktirde eleman kopabilir veya hasar
görebilir.
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Korna dü¤mesi
E00508000031

Direksiyondaki “ o ” iflaretine bas›ld›¤›nda korna çalar.

Tip 1

Tip 2
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Ekonomik sürüfl
E00600100024

Ekonomik sürüfl için, baz› teknik koflullar yerine getirilmelidir.
Düflük yak›t tüketimi için, ön koflul, motorun düzgün
ayarlanmas›d›r. Arac›n›z›n daha uzun ömürlü olmas›n› ve en
ekonomik sürüflü sa¤lamak için, arac›n›z› servis standartlar›na
uygun olarak düzenli aral›klarda MITSUBISHI yetkili servisine
götürünüz.

Yak›t ekonomisi ve egzoz gaz› ve gürültü oluflmas›nda özel
çal›flma koflullar› oldu¤u kadar, sürüfl al›flkanl›¤› da oldukça
etkilidir. Frenlerin, lastiklerin ve motorun afl›nmas›n› ve çevre
kirlenmesini en aza indirmek için afla¤›daki noktalara dikkat
edilmelidir.

Çal›flt›rma

Ani kalk›fl ve h›zlanma yapmay›n›z, bu tür hareketler daha fazla
yak›t tüketimine neden olur.

Vites de¤ifltirme

Sadece uygun h›zda ve motor devrinde vites de¤ifltiriniz. Her
zaman mümkün olan en yüksek vitesi kullan›n›z.
fiehir trafi¤i

S›k s›k kalk›fl ve durufl yapmak, ortalama yak›t tüketimini artt›r›r.
Her zaman mümkün oldu¤u kadar trafik s›k›fl›kl›¤› olmayan
yollar› kullan›n›z. S›k›fl›k yollarda araba kullan›rken, yüksek
motor devirlerinde düflük vites seçmeyiniz.

Rölantide çal›flt›rma

Araç rölantide çal›fl›rken de yak›t harcar. Mümkün oldu¤u kadar
arac› fazla rölantide çal›flt›rmay›n›z.

H›z

Araç h›z› artt›kça, yak›t tüketimi artar. Arac› çok h›zl›
kullanmaktan kaç›n›n›z. Gaz pedal›n›n hafifçe b›rak›lmas› bile
önemli derecede yak›t tasarrufu sa¤lar.

Lastik hava bas›nc›

Lastik hava bas›nçlar›n› düzenli aral›klarda kontrol ediniz. Düflük
lastik hava bas›nc›, yol direncini ve yak›t sarfiyat›n› artt›r›r.
Ayr›ca düflük lastik bas›nc› lastik afl›nmas›n› ve sürüfl hakimiyetini
kötü yönde etkiler.

Yük

Bagaj bölümüne gereksiz eflya koyarak arac›n›z› kullanmay›n›z.
Özellikle, s›k s›k kalkma ve durma hareketlerinin yap›ld›¤› flehir
trafi¤inde, araç a¤›rl›¤›n›n artmas›, yak›t sarfiyat›n› önemli
ölçüde artt›racakt›r. Ayr›ca, arac›n üstünde gereksiz bagaj
tafl›maktan kaç›n›n›z, hava direncini artmas›yla yak›t sarfiyat›
artar.

Motor so¤ukken çal›flt›rma

So¤uk motorun çal›flt›r›lmas› s›ras›nda benzin sarfiyat› fazla
olur.

Motorun ›s›t›lmas› s›ras›nda da gereksiz yak›t sarfiyat›na neden
olur. Motor çal›flt›r›ld›ktan sonra, mümkün oldu¤unca k›sa bir
sürede arac›n›z› kullan›n›z.

Klima*

Kliman›n çal›flt›r›lmas› yak›t sarfiyat›n› artt›r›r.
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Sürüfl, alkol ve ilaçlar
E00600200012

Alkollü araç kullanmak, en s›k rastlanan trafik kazas› nedenle-
rinden birisidir. Kan›n›zdaki alkol seviyesi yasal de¤erin alt›nda
olsa bile, sürüfl yetene¤iniz ciddi bir flekilde etkilenebilir. ‹çkiliyken
araç kullanmay›n›z. ‹çkiliyken, içki içmemifl bir floförle veya
arkadafl›n›zla yolculuk ediniz, taksi ça¤›r›n›z veya toplu tafl›ma
araçlar›n› kullan›n›z. Kahve içmek veya so¤uk dufl almak sizi
daha dinç yapmaz.
Benzer flekilde reçeteli ve reçetesiz ilaçlar da uyan›kl›k seviyenizi,
alg› seviyenizi ve tepki sürenizi etkiler. ‹laç kullan›yorken araba
kullanmaya bafllamadan önce doktorunuza veya eczac›n›za
dan›fl›n›z.

Güvenli sürüfl teknikleri
E00600300026

Yaralanmalara karfl› tam ve kesin bir sürüfl güvenli¤i ve korunma
sa¤lamak mümkün de¤ildir. Bununla birlikte, afla¤›dakilere dikkat
etmenizi tavsiye ederiz:

Arac› çal›flt›rmadan önce, sizin ve yolcular›n›z›n emniyet
kemerlerini ba¤lad›¤›ndan emin olunuz.
Anahtar kontaktayken, çocuklar› içeride yaln›z bafllar›na
b›rakarak araçtan ayr›lmay›n›z. Çocuklar sürüfl kontrolleriyle
oynayarak, kazaya neden olabilirler.
Bebekleri ve küçük çocuklar›, mutlaka, kanun ve düzenle-
meler çerçevesinde ve bir kaza s›ras›nda maksimum koru-
may› sa¤layacak flekilde emniyete al›n›z.
Çocuklar›n bagaj bölmesinde oyun oynamas›na izin verme-
yiniz. Araç hareket halindeyken bagaj bölmesinde oyun
oynamalar› oldukça tehlikelidir.
Bagaj› yüklerken bavullar›n koltuk yüksekli¤ini geçmedi-
¤inden emin olunuz. Bu durum sadece arka görüflü engel-
ledi¤i için de¤il, ayr›ca sert bir fren an›nda bavullar›n yolcu
bölmesine f›rlamas›na neden olabilece¤i için de tehlikelidir.

●

●

●

●

UYARI!

● H‹ÇB‹R ZAMAN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYINIZ.
Alg›lama mekanizman›z zay›flar, refleksleriniz yavafllar ve
karar verme yetene¤iniz azal›r.

●
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Rodaj tavsiyeleri
E00600400069

Arac›n›z›n uzun ömürlü olmas›n›, bununla birlikte ekonomik
çal›flmas›n› ve yüksek performans göstermesini istiyorsan›z,
arac›n›z›, ilk 1,000 km’lik rodaj periyodunda, afla¤›daki uyar›lara
dikkat ederek kullanman›z› tavsiye ederiz.

Motoru yüksek devirlerde çal›flt›rarak zorlamay›n›z.
Çabuk kalk›fltan, ani h›zlanmadan, frenden ve uzun süre
yüksek devirlerde araç kullanmaktan sak›n›n›z.
Yan taraftaki tabloda gösterilen rodaj periyoduna ait h›z
s›n›rlar›na uyunuz.
Yasal h›z s›n›rlar›na uyman›z gerekti¤ini lütfen unutmay›n›z.
Yükleme s›n›rlar›n› aflmay›n›z.
Römork çekmekten sak›n›n›z.

●
●

●

●
●

Düz flanz›manl› araçlar

*1: 195/50R16 lastikli araçlar
: 195/60R15 lastikli araçlar*2

Otomatik flanz›manl› araçlar

Vites H›z s›n›r›

1300 modelleri 1600 modelleri 2000 modelleri

1.                  25 km/saat         30 km/saat           30 km/saat

2.                   50 km/saat         55 km/saat           55 km/saat

3.                   75 km/saat         80 km/saat           75 km/saat

4.                105 km/saat       110 km/saat        100 km/saat

5.                125 km/saat 130 km/saat *1,
135 km/saat *2 130 km/saat

1.                                             25 km/saat

2.                                              65 km/saat

3.                                              100 km/saat

4.                                              140 km/saat

Vites                                           H›z s›n›r›
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El freni
E00600500060

Arac› park etmek için, önce tamamen durdurup el frenini sonuna
kadar çekiniz ve sonra da düz vitesli araçlarda, vitesi 1. vitese
(yokufl yukar›) veya geri vitese (yokufl afla¤›), otomatik vitesli
araçlarda ise “P” konumuna getiriniz.

Çekmek için

‹ndirmek için

Yokuflta park ederken, el frenini çekip yokufl afla¤› parklarda
tekerlekleri kald›r›ma do¤ru, yokufl yukar› parklarda ise tekerlekleri
kald›r›m›n ters istikametine do¤ru çeviriniz.

1- El freni kolunun ucundaki dü¤meye basmadan kolu yukar›
çekiniz.

1- Kolu hafifçe çekiniz.
2- El freni kolunun ucundaki dü¤meye bas›n›z.
3- Kolu afla¤›ya do¤ru itiniz.

D‹KKAT!

● Arac› sürmeden önce, el freninin tamamen indirilmifl
oldu¤undan ve fren ikaz lambas›n›n yanmad›¤›ndan
emin olunuz. E¤er el frenini indirmeden arac› kullan›r-
san›z, el freni afl›r› ›s›narak, etkili bir flekilde çal›flma-
yacak veya ar›zalanacakt›r.
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Park ederken
E00600600032

Yokuflta park
Yokuflta park ederken, el frenini çekip yokufl afla¤› parklarda
tekerlekleri kald›r›ma do¤ru, yokufl yukar› parklarda ise tekerlekleri
kald›r›m›n ters istikametine do¤ru çeviriniz.
Gerekiyorsa tekerleklere takoz yerlefltiriniz.

Düz vitesli otomobillerde
Yokuflta arac›n burnu afla¤›ya bakarak park ederken vitesi “R”
(Geri) vitesine, arac›n burnu yukar›ya bakarak park ederken 1.
vitese tak›n›z.

Otomatik vitesli otomobillerde
Park yap›ld›ktan sonra el freninin tamamen çekildi¤inden ve
vites kolunun “P” (PARK) konumunda oldu¤undan emin olunuz.
Yokuflta park ederken, el freninin vites seçme kolu “P” (PARK)
konumuna getirilmeden önce çekilmesi önemlidir. Bu durum el
freninin flanz›mana yüklenmesini önler. Bu durum olursa vites
kolunun “P” (PARK) konumundan ç›kart›lmas› zorlafl›r.

Motor çal›fl›r durumdayken park
K›sa bir süre için uyurken veya dinlenirken motoru kesinlikle
çal›fl›r vaziyette b›rakmay›n›z. Ayr›ca motoru, kapal› veya
havaland›rmas› zay›f olan bir alanda çal›fl›r durumda b›rakmay›n›z.
Motorun çal›fl›r vaziyette b›rak›lmas› vites kolunun (düz veya
otomatik) yanl›fll›kla hareket ettirilmesi veya kabin içinde zehirli
egzoz gazlar›n›n birikmesi sonucunda yaralanma veya ölüm
riskine yol açmaktad›r.

Parkedece¤iniz yer
Kald›r›m tafl› veya park yeri bloklar›na sürterseniz ön tampon
hasar görebilir. Tamponun yola sürtebilece¤i dik yokufllar› ç›karken
veya inerken dikkatli olunuz.

Araçtan ayr›l›rken, daima, anahtar› kontaktan ç›kart›p tüm kap›lar›
kilitleyiniz.
Arac›n›z› daima iyi ayd›nlat›lm›fl bir yere park etmeye çal›fl›n›z.

Araçtan ayr›l›rken

UYARI!

● Arac›n›z›, kuru çim veya yapraklar gibi yan›c› madde-
lerin s›cak egzoza temas ederek yang›n ç›kartabilece¤i
alanlara park etmeyiniz.
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Direksiyon yükseklik ayar›
E00600700017

Direksiyon yüksekli¤ini ayarlamak için, direksiyonu elinizle
tutarak kilit kolunu serbest b›rak›n›z ve direksiyonu kald›rarak
veya indirerek istedi¤iniz yüksekli¤e getiriniz
Ayarlad›ktan sonra, kolu yukar› çekerek kilidi emniyete al›n›z.

1-  Kilitli
2-  Aç›k

UYARI!

●

●

1

2

● Kilit kolunu serbest b›rakt›ktan sonra serbest (2)

konumuna getirip direksiyonu elinizle tutarak en alçak

konuma düflmesini önleyiniz.

UYARI!

Direksiyonu istedi¤iniz yüksekli¤e ayarlad›ktan sonra,

emniyetli bir flekilde kilitlenip kilitlenmedi¤ini kontrol ediniz.

Sürüfl s›ras›nda direksiyonu ayarlamaya çal›flmay›n›z.
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‹ç dikiz aynas›
E00600800018

Aynan›n alt›ndaki kol (A) yard›m›yla, arac›n›z› gece kullan›rken,
arkan›zdaki araçlar›n farlar› gözünüzü almayacak flekilde aynay›
ayarlayabilirsiniz.

D›fl dikiz aynas›
E00600900048

Sürücü koltu¤u taraf›nda birleflik bir e¤ri yüzeyli ayna kullan›l-
m›flken yol taraf›nda tek bir e¤ri yüzeyli ayna kullan›lm›flt›r.

Tekli kavisli yüzeyli aynan›n sabit bir kavisi varken birleflik
kavisli yüzeyli aynan›n s›n›r çizgilerinin (A) iç ve d›fl kenarlar›
aras›nda farkl› e¤rilikler vard›r. S›n›r çizgisinin iç taraf› s›radan
bir kap› aynas›ndan elde edilebilecek görüntüyü verir.
Bununla birlikte s›n›r çizgisinin d›fl taraf› s›radan bir kap›
aynas›ndan daha genifl bir görüntü sunar.

1-  Normal
2-  Gece

UYARI!

● Arac›n›z› sürerken d›fl aynalar› ayarlamaya çal›flmay›n›z. Bu,
tehlikeli olabilir.
Aynalar› daima, arac› kullanmaya bafllamadan önce ayarlay›n›z.

1- Birleflik kavisli yüzey aynas›
2- Tekli kavisli yüzey aynas›
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Aynay› ayarlamak için
E00601000046

Elektrik kumandal› d›fl aynalar, kontak anahtar› “ON” veya
“ACC” konumundayken kumanda edilebilir.
(A) kolunu ayarlamak istedi¤iniz aynan›n oldu¤u tarafa getiriniz.

NOT
● Ayarlad›ktan sonra, kolu (•) konumuna getirin.

(B) dü¤mesini sola, sa¤a, yukar›ya veya afla¤›ya do¤ru basarak
aynay› ayarlay›n›z.
1- Yukar›
2- Afla¤›
3- Sa¤a
4- Sola

UYARI!

● Ayna s›n›r çizgisinin iç taraf›nda gördü¤ünüz bir
nesnenin uzakl›k alg›s› d›fl tarafta gördü¤ünüz
nesneden ald›¤›n›z uzakl›k alg›s›ndan farkl›d›r.
Aynan›n s›n›r çizgisinin d›fl taraf›ndan gördü¤ünüz
bir nesne iç tarafta gördü¤ünüz bir nesneyle karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda asl›nda oldu¤undan daha uzakta görüne-
cektir (normal bir aynada göründü¤ünden daha
uzakta).
Ayna konumunu ayarlamak için

L -Sol d›fl aynan›n ayar› için
R- Sa¤ d›fl aynan›n ayar› için
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Aynay› katlamak için

Dar alanlarda park ederken zarar görmesini önlemek için, d›fl
ayna cama do¤ru katlanabilir.

E00601100047

Is›tmal› ayna*

Arka cam rezistans dü¤mesi bas›l›yken, d›fl aynalarda bu¤u veya
buz varsa giderilir. Ak›m, aynalar›n içindeki ›s›t›c› elemanlardan
geçerek, buzu veya bu¤uyu temizleyecektir.

Rezistans aç›kken, gösterge lambas› (A) yanacakt›r.

Yaklafl›k olarak 11 dakika içinde ›s›t›c› kendili¤inden kapanacakt›r.

E00601200019

UYARI!

●

●

Arac›n›z› sürerken d›fl aynalar› ayarlamaya çal›fl-
may›n›z. Bu, tehlikeli olabilir.
Aynalar› daima, arac› kullanmaya bafllamadan önce
ayarlay›n›z.
Arac›n›zda d›fl bükey tip aynalar mevcuttur. Bunu
dikkate al›n›z. Cisimlerin aynadaki görüntüsü normal
düz aynaya göre daha küçük ve uzak görünür.
Bu aynay›, flerit de¤ifltirirken, sizi takip eden araçlar›n
mesafesini tahmin etmek için kullanmay›n›z.
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Kontak anahtar›
E00601400066

 LOCK

Motor çal›flm›yor ve direksiyon kilitlidir. Anahtar sadece kontak
bu konumdayken tak›labilir ve ç›kar›labilir.

ACC

Motor çal›flm›yorken, radyo, çakmak vb. çal›flt›r›labilir.

ON (AÇIK)

Motor çal›fl›rken, tüm elektrikli sistemler çal›flt›r›labilir.

START

Marfl motoru çal›flt›r›l›r. Motor çal›flt›r›ld›ktan sonra, anahtar›
b›rak›n›z, otomatik olarak “ON” pozisyonuna dönecektir.

NOT
● Gündüz far› bulunan araçlarda kontak anahtar› “ON” pozis-

yonundayken k›sa farlar vs. aç›l›r.
Bkz. sayfa 3-13 “Farlar”.
Arac›n›zda elektronik immobilizer mevcuttur, elektronik
immobilizer olan araçlarda, motoru çal›flt›rmak için anahtar
içindeki vericinin gönderdi¤i kod, immobilizer haf›zas›ndaki
koda uymal›d›r. (Bak›n›z sayfa 1-3).

●
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Anahtar› ç›kartmak için
Düz vitesli araçlarda anahtar› ç›karmak için, anahtar› “ACC”
pozisyonuna itiniz ve “LOCK” pozisyonuna gelinceye kadar
bas›l› tutunuz ve ç›kar›n›z.

 Otomatik vitesli araçlarda anahtar› ç›kartmak için ince vites
seçme kolunu “P” (PARK) konumuna getiriniz ve ard›ndan
anahtar› “LOCK” konumuna çevirerek ç›kart›n›z.

M/T

A/T
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Direksiyon kilidi
E00601500025

 Kilitlemek için
“LOCK” pozisyonunda anahtar› ç›kar›n›z. Kilitleninceye kadar
direksiyonu yavaflça çeviriniz.

Açmak için

Direksiyonu yavaflça çevirirken, anahtar› “ACC” pozisyonuna
getiriniz.

D‹KKAT!

●

●

●

●

D‹KKAT!

● Araçtan inerken anahtar› ç›kar›n›z.

Düz vitesli araçlarda, arac› kullan›rken, kontak

anahtar›n› kontaktan ç›karmay›n›z. Direksiyon

kilitlenir ve kontrolünüzü kaybetmenize yol açar.

Araç kullan›l›rken, motor durdurulursa, fren servo

mekanizmas› çal›flmaz ve frenleme etkisi azal›r. Ayr›ca,

hidrolik direksiyon sistemi çal›flmaz ve direksiyonu

çevirmek için daha fazla bir güç sarfetmek gerekir.

Araç çal›flm›yorken, anahtar› “ON” pozisyonunda

uzun süre b›rakmay›n›z, bu durum, akünün

boflalmas›na yol açar.

Motor çal›fl›rken anahtar› “START” pozisyonuna

getirmeyiniz, bu durum, marfl motoruna zarar verir.
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NOT
● E¤er ön tekerlekler döndürülürse, direksiyon kilidi kontak

anahtar›n›n “LOCK” konumunda “ACC” konumuna
getirilmesini zorlaflt›r›r. Direksiyon simidini sola ve sa¤a
çevirirken kontak anahtar›n› döndürünüz.

Çal›flt›rma
E00601600039

Çal›flt›rma ile ilgili tavsiyeler
● Marfl motorunu aral›ks›z 10 saniyeden daha uzun süre

çal›flt›rmay›n›z; akü bitebilir. E¤er motor çal›flm›yorsa,
kontak anahtar›n› yeniden “LOCK” konumuna getirip birkaç
saniye bekledikten sonra tekrar deneyiniz. Motor veya marfl
motoru dönerken art arda tekrarlanmas› marfl mekanizmas›na
hasar verecektir.
E¤er akü bitti¤i veya zay›flad›¤› için motoru çal›flt›ram›-
yorsan›z, motoru çal›flt›rma talimatlar› için “Acil durumda”
bölümüne bak›n›z.
Hararet göstergesinin ibresi hareket etmeye bafllad›¤› zaman,
motor yeterli derecede ›s›nm›fl demektir (motor devri azal›r).
Motorun uzun süreli ›s›t›lmas›, yak›t tüketiminin fazla
olmas›na neden olur.

●

●

UYARI!

● Motoru, kesinlikle kapal› veya kötü havaland›r›lan bir alanda,
arac›n›z› bu alandan d›flar› ç›kartmaya veya içeri girmeye
yetecek zamandan daha uzun bir süre çal›flt›rmay›n›z. Karbon
monoksit  gaz›  kokusuzdur ve öldürücü olabil ir.
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NOT

● Akü de¤ifltirildikten sonra elektronik kumanda sisteminin
motor verileri silinir.
Sonuç olarak motor devir de¤erleri dengesiz bir hale gelebilir.
Motor devir de¤erleri dengesiz bir hale gelirse ilk motor
ayarlama ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi gerekir.
(Bak›n›z sayfa 6-26 “Akü de¤ifltirildikten sonra motor devri
dengesiz hale gelirse ne yap›lmas› gerekir”.)

Motorun çal›flt›r›lmas›
E00601700069

Bu araçta otomatik olarak kontrol edilen elektronik kontrollü
yak›t enjeksiyon sistemi vard›r. Motoru çal›flt›r›rken, gaz pedal›na
basmay›n›z.
Normal koflullarda
Afla¤›daki ifllemleri uygulayarak arac›n›z› çal›flt›rabilirsiniz:

1. Anahtar› konta¤a tak›p, emniyet kemerinizi ba¤lay›n›z.
2. El frenini çekiniz.
3. Fren pedal›na bas›n ve bas›l› tutunuz.
4. Vites kolunu (düz flanz›man) “Bofla” veya vites seçme

kolunu (otomatik flanz›man) “P” (PARK) konumuna
getiriniz.

5. Debriyaj pedal›na tam bas›n›z (düz flanz›man).
6. Kontak anahtar›n› “ON” konumuna getirdikten sonra,

motoru çal›flt›rmadan önce tüm ikaz lambalar›n›n düzgün
çal›flt›¤›ndan emin olunuz.

D‹KKAT!

●

●

●

M/T A/T

Arac›n›z› çekerek veya iterek motoru çal›flt›rmay›
denemeyiniz. Özellikle otomatik flanz›manda, yap›s›
düz flanz›mandan farkl› oldu¤u için motoru bu teknik
vas›tas›yla çal›flt›rmak mümkün de¤ildir. Bunu asla
denemeyiniz, aksi taktirde otomatik flanz›man hasar
görebilir.
Motor yeterince ›s›n›ncaya kadar, yüksek devirde
çal›flt›rmay›n›z veya arac› yüksek h›zlarda kullan-
may›n›z.
Marfl motorunun zarar görmesi için, motor çal›fl›r
çal›flmaz kontak anahtar›n› b›rak›n›z.
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7. Gaz pedal›na basmadan kontak anahtar›n› “START”
konumuna getiriniz ve motor çal›flt›ktan sonra anahtar›
b›rak›n›z.

NOT
● Motoru çal›flt›rd›ktan sonra araçtan flak›rt›l› sesler gelebilir.

Bu bir ar›zaya iflaret de¤ildir. Motor çal›flt›r›ld›ktan k›sa bir
süre sonra bu sesler kaybolacakt›r.
Motor ›s›nd›ktan sonra ses gelmeye devam ederse arac›n›z›
MITSUBISHI yetkili servisine kontrol ettiriniz.

Afl›r› so¤uk havalarda
Motor çal›flm›yorsa, marfla basarken, gaz pedal›na yar›ya kadar
bas›n›z. Motor çal›flt›ktan sonra, gaz pedal›n› b›rak›n›z.

Motor bo¤ulursa
E¤er motor çal›flt›rmak istenirken bo¤ulursa, önce gaz pedal›na
tamamen basarak 5 – 6 saniye marfla bas›n›z, daha sonra gaz
pedal›na basmadan motoru çal›flt›r›n›z.

Düz flanz›man
E00602000014

Vites kolunun topuzunda, vites yollar› gösterilmifltir. Vitesi
de¤ifltirmeden önce, debriyaj pedal›na sonuna kadar bast›¤›n›zdan
emin olunuz.

D‹KKAT!

● Motoru çal›flt›r›rken, fren pedal›na bast›¤›n›zdan emin
olunuz. Çok so¤uk havalarda, motoru çal›flt›rmak için
gaz pedal›na basarsan›z, motor çal›flt›ktan hemen
sonra fren pedal›na bas›n›z. D‹KKAT!

●

●

Araç ileri giderken, vites kolunu geri vitese takmay›n›z;

bu flanz›mana zarar verir.

Aya¤›n›z› debriyaj pedal›n›n üstünde tutmay›n›z, bu

debriyaj balatalar›n›n erken afl›nmas›na veya ar›za-

lanmas›na neden olur.



                          30 km/saat         30 km/saat            30 km/saat

                          55 km/saat         60 km/saat            60 km/saat

                         85 km/saat          90 km/saat            85 km/saat

                      115 km/saat
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NOT
● E¤er vites 1. vitese geçerken zorlan›yorsa, debriyaj pedal›na

sonuna kadar tekrar bas›n›z; vitesi de¤ifltirmeniz kolaylaflacakt›r.
5. vitesten geri vitese geçmek için, önce vites kolunu “N”
konumuna (bofl) getirip, daha sonra geri vitese tak›n›z.

●

Vites de¤ifltirme

Vites de¤ifltirirken, araç h›z›yla motor devrinin birbirine uygun
olmas›na her zaman dikkat ediniz. Do¤ru zamanda vites
de¤ifltirme, yak›t ekonomisine katk›da bulunacak ve motorun
ömrünü uzatacakt›r.
Yüksek h›zlarda vites küçültürken dikkatli olunuz, bu motor
devrinin afl›r› miktarda artmas›na ve motorun hasar görmesine
neden olabilir (devir saatinin ibresi k›rm›z› bölgeye geçebilir).

Ekonomik sürüfl h›z›

Yak›t ekonomisine katk›da bulunmak için, afla¤›daki vites
de¤ifltirme konumlar› tavsiye edilir. Sürücü, yol flartlar›na ve yük
durumuna göre bu noktalar› de¤ifltirebilir.

E00610600022

E00610700023

*1: 195/50R16 lastikli araçlar
: 195/60R15 lastikli araçlar*2

Sürüfl h›zlar›
E00610800024

5. vites, yüksek devirlerde kullan›lmas› gereken bir konumdur
ve kullan›ld›¤› zaman, motor devrinin 4. vites konumuna göre
azalt›r. Araç h›z›n›n uygun oldu¤u zamanlarda yak›t ekonomisi
için, 5. vitesi kullan›n›z.

Vites H›z s›n›r›

1300 modelleri 1600 modelleri 2000 modelleri

120 km/saat *1,
125 km/saat *2 115 km/saat

      Vites
H›z s›n›r›

1300 modelleri 1600 modelleri 2000 modelleri

1.                     40 km/saat        45 km/saat          45 km/saat

2.                    75 km/saat        80 km/saat          80 km/saat

3.                 115 km/saat      120 km/saat       115 km/saat

4.                 155 km/saat      165 km/saat       155 km/saat

1’den2’ye

2’den 3’e

3’den 4’e

4’den 5’e
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Otomatik flanz›man INVECS-II Sport Mode
4A/T (Ak›ll› ve Yenilikçi Araç Elektronik

Kumanda Sistemi II)
E00603200013

Optimum kontrol ve uyarlamal› kontrol özelliklerine göre tasar-
lanm›fl olan elektronik kontrollü flanz›man hemen hemen tüm
sürüfl ve yol koflullar› için gerekli vites de¤ifltirme modlar›na
uygundur.

NOT
● Rodaj dönemine veya akü kablosunun ba¤lanmas›n›n hemen

ard›ndan vites de¤iflikli¤inin yumuflak olmad›¤› durumlarla
karfl›lafl›labilir. Bu, flanz›manda bir ar›za oldu¤u anlam›na
gelmez.
Vitesler elektronik kontrol sistemi taraf›ndan birkaç kez
de¤ifltirildikten sonra vites geçiflleri daha düzgün hale
gelecektir.

Vites seçme kolunun çal›flmas›
E00603300069

fianz›manda 4 ileri ve 1 geri vites vard›r. Her bir vites, vites seç-
me kolunun konumuna, arac›n h›z›na ve gaz pedal›n›n konumuna
ba¤l› olarak otomatik olarak seçilir.
Vites seçme kolunda iki kanal vard›r, ana kanal (1) ve normal
kanal (2).

NOT
● Manuel kanal›n çal›flmas› ile ilgili bilgi için bkz. sayfa 4-

22’deki “Spor modu”.

D‹KKAT!

● Bu sistem kesinlikle ek fonksiyonlar sunmak için
tasarlanm›flt›r. Belirli koflullarda yokufl afla¤› giderken
veya otomatik flanz›man so¤ukken çal›flt›r›ld›ktan
hemen sonra otomatik vites küçültme gerçeklefl-
tirilemez. Sürücü, motor frenini kullanmak için daha
düflük bir vitese geçmelidir. Daima güvenli bir flekilde
sürünüz.
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Ana kanalda vites kolu 4 konuma sahiptir ve istemeden yanl›fl
vitesin seçilmesini önleyen bir kilit dü¤mesi (A) ile donat›lm›flt›r.

Vites kolunu hareket ettirmek için fren pedal›na
bas›l›rken kilit dü¤mesine de bas›lmal›d›r.

Vites kolunu hareket ettirmek için kilit dü¤mesine
bas›lmal›d›r.
Vites kolunu hareket ettirmek için kilit dü¤mesine
basmak gerekmez.

UYARI!

● Vites kolunu hareket ettirmek için dü¤meye sürekli
bas›l›rsa, kol yanl›fll›kla “P” veya “R” (GER‹) vites
konumlar›na geçirilebilir. Resimde “    ” ile gösterilen
ifllemleri yaparken kilit dü¤mesine basmamaya dikkat
ediniz.
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NOT
● Fren pedal›na bas›l›p bas›l› tutulmamas› halinde vites kilit-

leme mekanizmas› devreye girerek vites seçme kolunun
“P” (PARK) konumundan ç›kmas›n› engeller.

Vites kolu konum gösterge lambalar›/“N” gösterge

lambas›
E00603500032

● Vites seçme kolunu “P” (PARK) veya “N” (BOfi)

konumundan baflka bir konuma getirirken daima fren

pedal›na bas›n›z.

Hareket ederken vites seçme kolunu gaz pedal›na

basarak “P” (PARK) veya “N” (BOfi) konumlar›ndan

baflka bir konuma getirmeyiniz çünkü bu durumda

araç öne veya geriye “s›çrayacakt›r.

UYARI!

A- Vites seçme kolu konumu gösterge lambas›
Kontak anahtar› “ON” konumuna çevrildi¤inde gösterge
panelinde gösterge lambas› vites kolunun konumunu
gösterecek flekilde yanar (yani “PARK”, “DRIVE”,
“REVERSE”, vs.).

B- “N” gösterge lambas›
“N” gösterge lambas› seyir esnas›nda yan›p sönerse otomatik
flanz›manda bir ar›za oluflmufl olabilir. (Vites seçme kolu
“P” (PARK), “R” (GER‹) veya “N” (BOfi) konumunda ise
gösterge lambas› yan›p sönmez.
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Vites seçme kolu konumlar› (Ana kanal)

“P” - PARK
Bu konum, arac›n hareket etmesini önlemek için flanz›man›
kilitler. Motor bu konumdayken çal›flt›r›labilir.
“R” GER‹ V‹TES
Vitesi bu konuma, sadece araç tamamen hareketsiz oldu¤unda
geçiriniz.

E00603800019

“N” BOfi
Bu konumda flanz›man devre d›fl›d›r. Düz flanz›mandaki bofl
konumu ile ayn› iflleve sahiptir ve sürüfl s›ras›nda bir trafik
s›k›fl›kl›¤›nda oldu¤u gibi araç uzun bir süre hareketsiz kald›¤›nda
kullan›lmal›d›r.

D‹KKAT!

●

D‹KKAT!

● Vitesi araç hareket halindeyken kesinlikle “P” (PARK)
veya “R” (GER‹) konumlar›na geçirmeyiniz. Vites,
araç hareket halindeyken “P” (PARK) veya “R”
(GER‹) konumlar›na geçirildi¤inde flanz›man hasar
görebilir.

UYARI!

● Vites seçme kolunu hareket halindeyken kesinlikle
“N” (Bofl) konumuna getirmeyiniz. Kolu kazara “P”
(PARK” veya “R” (GER‹) konumuna getirebilece¤iniz
için veya motor freninden faydalanamayaca¤›n›z için
ciddi bir kaza meydana gelebilir

Sorunu afla¤›daki ifllemlere göre tan›mlay›p düzeltiniz:

[“N” gösterge lambas› h›zl› bir flekilde yan›p sönüyor

(saniyede iki kez)]

Otomatik flanz›man ya¤› afl›r› ›s›n›yor.

Arac›n›z› güvenli bir yere park ediniz ancak motoru

durdurmay›n›z. Vites kolunu “P” (PARK)” konumuna

al›p kaputu aç›n›z. Motoru rölantide çal›flt›r›n›z.

Bir süre sonra vites kolunu “D” (DRIVE) konumuna

al›n›z ve “N” gösterge lambas›n›n yan›p sönmesinin

kesilip kesilmedi¤ini kontrol ediniz. “N” gösterge

lambas› yan›p sönmüyorsa yolculu¤unuza güvenli bir

flekilde devam edebilirsiniz.

Bu kontrol ifllemini “P” (PARK), “R” (REVERSE)

veya “N” (NEUTRAL) konumlar› hariç tüm ileri

vitesler için gerçeklefltirdi¤inizden emin olunuz. “N”

gösterge lambas› uyar› fonksiyonu sadece bu

konumlarda çal›fl›r.

“N” gösterge lambas› yan›p sönmeye veya aral›klarla

yan›p sönmeye devam ederse arac›n›z› yetkili bir

MITSUBISHI servisinde kontrol ettiriniz.

[“N” gösterge lambas› yavafl bir flekilde yan›p sönüyor

(saniyede bir kez)]

Otomatik flanz›man emniyet devresi bir ar›zaya ba¤l›

olarak çal›fl›yor olabilir.

Mümkün olan en k›sa süre içerisinde arac›n›z›

MITSUBISHI yetkili servisine kontrol ettiriniz.
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“D” TAHR‹K
Bu konum normal sürüfl içindir. fianz›man otomatik olarak
h›z›n›za ve h›zlanman›za uygun vitesi seçer. Motor freni, yol
koflullar›na ba¤l› olarak gerekli oldu¤unda otomatik olarak
uygulan›r.
Bkz. sayfa 4-25 “Yokufl afla¤›/yokufl yukar› sürüfl”.

Spor modu

Arac›n›z ister duruyor ister hareket halinde olsun spor modu
vites seçme kolunu “D” (TAHR‹K) konumundan manuel kanala
(A) itmek suretiyle seçilir. “D” aral›¤›na geri dönmek için vites
seçme kolunu ana kanala (B) geri itiniz. Spor modunda vites
de¤ifliklikleri, vites seçme kolunu sadece ileri ve geri itmek
suretiyle kolayca yap›labilir. Düz flanz›man›n aksine spor modu
gaz pedal›na bas›l› iken de vites de¤ifltirilmesine olanak tan›r.

+ (YUKARI)
Vitesi bir vites yükseltmek için kolu ileri itiniz.
— (AfiA⁄I)
Vitesi bir vites düflürmek için kolu geri çekiniz. 

E00603900052

●

●

UYARI!

YUKARI

AfiA⁄I

Bir yokuflta motor “N” (BOfi) konumunda de¤il “P”

(PARK) konumunda çal›flt›r›lmal›d›r.

Kontrol kayb› riskini en aza indirmek için araç “N”

(BOfi) konumundayken veya “N” (BOfi) haricinde

vitese takarken sa¤ aya¤›n›z› daima fren pedal›nda

tutunuz.
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NOT
● Spor modunda sadece 4 ileri vites seçilebilir. Geriye gitmek

veya arac› park etmek için vites seçme kolunu “R” (GER‹)
veya “P” (PARK)” konumuna al›n›z.
‹yi çal›flma performans›n› muhafaza etmek için flanz›man,
belirli araç h›zlar›ndayken vites seçme kolu “+ (YUKARI)
konumuna hareket ettirildi¤inde vites yükseltmeyi
reddedebilir. Ayr›ca motorun afl›r› devirlenmesini önlemek
için, belirli araç h›zlar›ndayken vites seçme kolu “ —
(AfiA⁄I) konumuna hareket ettirildi¤inde vites küçültmeyi
de reddedebilir.
Spor modunda vites, araç yavafllad›¤›nda otomatik olarak
küçültülür. Araç durdu¤unda otomatik olarak 1. vitese geçer.
Kaygan yollarda giderken vites seçme kolunu “+ (YUKARI)”
konumuna itiniz. Bu, kaygan yollarda rahat bir flekilde
gitmek için daha uygun olan 2. Vitese geçilmesini sa¤lar.
1. vitese geri dönmek için vites kolunu “— (AfiA⁄I)”
taraf›na çekiniz.
Vites seçme kolunu manuel ve ana kanal aras›nda ve manuel
kanaldaki konumlar aras›nda nazik bir flekilde hareket
ettiriniz. Gere¤inden fazla kuvvet uygulanmas› vites seçme
koluna hasar verebilir.

●

●

●

●

D‹KKAT!

●

●

Spor modunda vites yükseltme otomatik olarak gerçek-
leflmez. Sürücü vitesi motor devrini k›rm›z› bölgenin
alt›nda tutmaya özen göstererek mevcut yol koflullar›na
göre yükseltmelidir.
Vites seçme kolunu seri bir flekilde iki kez geriye (AfiA⁄I)
çekmek suretiyle bir vitesi atlamak yani 3’ten 1’e veya
4’ten 2’ye geçmek mümkündür. Bununla birlikte motor
freni ve/veya ani h›zlanma çekifl kayb›na yol açabilece¤i
için vites küçültme ifllemleri arac›n h›z›na uygun olarak
dikkatli bir flekilde gerçeklefltirilmelidir.
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Spor modu gösterge lambas›
Spor modundayken, gösterge tablosunda o anda seçili olan vites
gösterilir.

NOT
● Spor modu seçildi¤inde “D” gösterge lambas› söner.

Otomatik flanz›man›n kullan›lmas›
E00604200010

D‹KKAT!

●

●

●

●

Motor çal›fl›r ve araç durur halde iken bir vites

seçmeden önce arac›n kaymas›n› önlemek için fren

pedal›na sonuna kadar bas›n›z.

Araç, özellikle motor devri yüksek oldu¤unda, yüksek

rölantide veya klima çal›fl›rken vitese tak›l›r tak›lmaz

hareket edece¤i için fren pedal›n› sadece hareket

etmeye haz›r oldu¤unuzda b›rak›n›z.

Fren pedal›na daima sa¤ aya¤›n›zla bas›n›z.

Sol aya¤›n kullan›lmas› bir acil durumda sürücünün

hareketinde gecikmeye yol açabilir.

Ani h›zlanmay› önlemek için “N” (Bofl) veya “P”

(PARK)” konumuna haricinde bir vitese takarken

gaza yüklenmeyiniz.

Bir aya¤›n›z fren pedal›ndayken gaz pedal›na bas›lmas›

frenleme verimini etkileyecektir ve fren balatalar›n›n

zaman›ndan önce afl›nmas›na yol açabilir.

Fren pedal›na bas›l›yken motoru yüksek devirlerde

çal›flt›rmay›n›z.

Bu flanz›mana hasar verebilir.
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Sollama s›ras›nda h›zlanma
E00604500013

“D” (DRIVE) konumunda (bir baflka arac› sollarken) ekstra
h›zlanma elde etmek için gaz pedal›n› zemine kadar bast›r›n›z.
Otomatik flanz›man otomatik olarak vites küçültecektir.

NOTE
● Spor modunda gaz pedal› sonuna kadar bas›ld›¤›nda vites

otomatik olarak küçültülmez.

Yokufl yukar›/yokufl afla¤› sürüfl
E00610500018

YOKUfi YUKARI SÜRÜfi

fianz›man, bilgisayar daha yüksek bir vites seçildi¤inde mevcut
h›z›n muhafaza edilemeyece¤ini tespit ederse vites
yükseltemeyebilir.
Dik bir yokuflu t›rman›rken gaz pedal›n› b›rak›rsan›z araç
performans›n› muhafaza etmek için flanz›man vites
yükseltmeyebilir. Bu normaldir çünkü bilgisayar vites de¤ifltirme
ifllemini geçici olarak engelliyordur. Tepeye ulaflt›ktan sonra
vites normal flekilde çal›flmaya bafllayacakt›r.

YOKUfi AfiA⁄I SÜRÜfi

Dik yokufllardan inerken bilgisayar otomatik olarak daha düflük
bir vites seçebilir. Bu fonksiyon, motor freni etkisine yard›mc›
olarak frenleri kullanma ihtiyac›n› azalt›r.

Bekleme
E00604600014

Trafik lambalar› gibi k›sa bekleme süreleri için araç viteste
b›rak›labilir ve servis freniyle yerinde tutulabilir. Motor çal›fl›r
haldeki daha uzun bekleme süreleri için vites seçme kolunu “N”
(BOfi) konumuna getirilmelidir.

Park ederken
E00604700015

Arac› park etmek için, önce tamamen durdurup el frenini sonuna
kadar çekiniz ve sonra vites seçme kolunu  “P” (PARK) konumuna
getiriniz.
Arac›n bafl›nda kimse kalmayacaksa daima motoru durdurunuz
ve kontak anahtar›n› ç›kart›n›z.

D‹KKAT!

●

●

Arac› bir yokuflta kesinlikle gaz pedal›yla sabit tutmaya
çal›flmay›n›z, daima el frenini ve/veya servis frenini
kullan›n›z.
Vites seçme kolu “P” (PARK) veya “N” (BOfi)
haricinde bir konumdaysa beklenmedik h›zlanma
meydana gelebilir.
Hareket etmeden önce veya durduktan sonra vites
seçme kolunun “D” (TAHR‹K) veya “Spor modu”
konumunda oldu¤undan emin olunuz.
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NOT
● Bir yokuflta vites seçme kolunu “P” (PARK) konumuna

getirmeden önce el frenini çekiniz. Vites seçme kolunu “P”
konumuna, el frenini çekmeden getirirseniz, normalden
daha güçlü bir dirençle karfl›laflabilirsiniz. Bu durumda,
hareket etmek istedi¤inde vites seçme kolunu daha kuvvetli
hareket ettiriniz.

Otomatik flanz›man vitesi de¤ifltirmezse

E00604800016

Otomatik flanz›man seyir esnas›nda vites de¤ifltirmiyorsa veya
arac›n›z› yokufl yukar› ç›kart›rken yeterli h›za ulaflam›yorsan›z
flanz›manda güvenlik cihaz›n› devreye sokan ola¤an d›fl› bir
fleyler oluyor olabilir. Mümkün olan en k›sa süre içerisinde
arac›n›z› MITSUBISHI yetkili servisine kontrol ettiriniz.

1.Arac›n›z yokufl t›rman›rken zorlan›yorsa vites kolunu spor
modunun 2. vitesine geçiriniz.
Bu yöntem flanz›man ar›zas›n›n türüne ba¤l› olarak
çal›flmayabilir.

2.Araç düz yola ç›kt›¤›nda vites kolunu tekrar “D” (DRIVE)
vitesine geçiriniz.

NOT
● Gösterge panelinde “N” gösterge lambas› yan›p sönüyorsa,

flanz›manda ola¤an d›fl› bir durum vard›r. Bkz. sayfa 4-20,
“Vites kolu konum gösterge lambalar›/“N” gösterge lambas›”

Frenler
E00607000048

Fren sisteminin tüm parçalar› emniyetiniz aç›s›ndan son derece önemlidir.
Arac›n›z›, servis el kitab›nda belirtilen aral›klara uygun olarak düzenli
bir flekilde MITSUBISHI yetkili servisine kontrol ettiriniz.

Fren sistemi
● Fren sisteminiz iki devreye ayr›lm›flt›r, böylece devrelerden

birisi ar›zaland›¤›nda, di¤er devre arac› durdurabilir. Fakat,
bu durumda, fren pedal›na normalden daha çok basman›z
gerekir, en k›sa sürede arac›n›z› durdurarak fren sistemini
en yak›n MITSUBISHI yetkili servisinde tamir ettiriniz.

Takviyeli frenler
Arac›n›z, fren pedal›na basmak için harcanan çabay› azaltmak
için takviyeli frenlerle donat›lm›flt›r.
Frenler, hidrolik takviye kullan›lmasa bile tam kapasitede
çal›flacak flekilde tasarlanm›flt›r.
Hidrolik takviye kullan›lm›yorsa, fren pedal›na basmak için
harcanan çaba daha fazla olur.
Hidrolik takviyeyi herhangi bir sebeple devreden ç›kartman›z
halinde de frenler çal›flmaya devam eder.

D‹KKAT!

● Sert frenlere neden olabilecek sürüfl al›flkanl›klar›ndan
kaç›n›n›z ve kesinlikle sürüfl s›ras›nda aya¤›n›z› fren
pedal›n›n üstünde sürekli tutmay›n›z.
Bu, frenlerin afl›r› ›s›nmas›na ve ar›zalanmas›na neden olur.
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Hidrolik fren birimi veya iki fren hidrolik sisteminden herhangi
biri düzgün çal›flmazsa, fren sisteminin geri kalan› çal›flmaya
devam eder, ancak araç seri bir flekilde yavafllamaz. Bu durumu,
yavafllarken veya durmak için frene daha fazla veya daha sert
basman›z gerekti¤inde veya fren uyar› lambas› yand›¤›nda
anlayabilirsiniz.

Uyar› lambas›
Fren uyar› lambas›, fren sistemindeki bir ar›zay› belirtmek üzere
yanar. Bkz. sayfa 3-10 “Fren ikaz lambas›”
Frenler ›slakken
Özellikle frenler ›sland›¤› zaman, kalk›fltan hemen sonra, h›z›n›z
düflükken fren sisteminin normal çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol
ediniz.
Sa¤anak ya¤murda sürüflün ard›ndan veya derin su
birikintilerinden geçtikten sonra veya arac› y›kad›ktan sonra,
fren disklerinin veya fren kampanalar›n›n üstünde bir su tabakas›
oluflarak, frenlerin normal çal›flmas›n› önleyebilir. Bu durumda
sürüfl s›ras›nda fren pedal›n› art arda hafifçe pompalayarak
frenleri kurutunuz.

Yokufl afla¤› inerken
Dik yokufllardan afla¤› inerken, frenlerin afl›r› ›s›nmas›n› önlemek
için vitesi küçülterek motor freni yapmak önemli bir avantajd›r.

Fren balatalar›
● Yeni balatalar ile ilk 200 km’de ani fren yapmaktan kaç›n›n›z.

Disk frenlerde, fren balatalar›n›n kullan›m süresi doldu¤u
zaman, keskin g›c›rt›l› bir metalik uyar› sesi ç›kartan bir
mekanizma vard›r.
Bu sesi duyarsan›z, disk fren balatalar›n› MITSUBISHI
servisinize de¤ifltirtiniz.

●

UYARI!

●

●

UYARI!

● Fren pedal›n›n çevresine herhangi bir eflya koymay›n›z
veya döfleme paspas›n›n pedal›n alt›na kaymas›na izin
vermeyiniz; acil bir durumda pedal›n sonuna kadar
bas›lmas›n› engelleyebilirler. Pedal›n, daima serbestçe
hareket edebildi¤inden emin olunuz. Paspas›n yere
sabitlendi¤inden emin olunuz.

UYARI!

● Afl›nm›fl fren pabuçlar›yla arac› sürmek, durmay›

zorlaflt›r›r ve bir kazaya sebep olabilir.

Motor kapal›yken arac› yokufl afla¤› sürmeyiniz. Arac›n›z

hareket halindeyken motoru çal›fl›r durumda tutunuz. Seyir

halindeyken motoru durdurursan›z hidrolik fren takviyesi

çal›flmaz ve frenleriniz gerekti¤i flekilde çal›flmaz.

Hidrolik takviye kesilirse veya fren hidrolik sistemlerinden

biri düzgün çal›flmazsa arac›n›z› derhal yetkili bir

MITSUBISHI servisine götürünüz.
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(ABS) Fren sistemi
E00607100023

Çevresel durumlar freni etkileyebilir. Ani frenlerde yol yüzeyindeki
kar, buz, ya¤, su vb. arac›n kaymas›na neden olabilir. Bu durumda,
kumanda ve fren kontrolü zay›flar ve durma mesafesi artar. Ayn›
zamanda araç savrularak spin atabilir.
ABS fren sistemi, fren yaparken frenlerin kilitlenmesini önleyerek,
istikameti korumay›, kontrolü sa¤lamlaflt›rmay› ve optimum
frenleme kuvvetini elde etmeyi sa¤lar.

Sürüfl tavsiyeleri
● ABS’li araçlarda bile, ani fren yap›lmas› durumunda (ABS

çal›fl›rken) direksiyonun hakimiyeti, fren yap›lmad›¤›
zamanki kullan›mdan biraz farkl›d›r.
Bu durumlarda direksiyonu dikkatlice çeviriniz.
Her zaman ABS fren sistemi olmayan araçlardaki gibi,
önünüzdeki araç ile aran›zdaki mesafeyi koruyunuz.
ABS fren sistemi olmayan araçlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
afla¤›daki durumlarda arac›n›z›n durma mesafesi daha uzun
olabilir.
• Arac› stabilize veya karl› yollarda sürerken
• Arabay› patinaj zincirleri tak›l› kullan›rken.
• Arabay› yüzeyi bozuk veya yüzeyinde kot fark› bulunan

yollarda kullan›rken.
• Arabay› tümsekli veya bozuk yollarda kullan›rken.

●

● ABS fren sisteminin kullan›m›, sadece ani fren yap›ld›¤›
alanlarla s›n›rl› de¤ildir. Bu sistem ayn› zamanda, çukurlu
veya yol çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› yerlerde, yokufllu ya da
yol seviyesi ve iflaretleri farkl› yollarda veya tekerleklerin
tutmas›n› zorlaflt›r›c› di¤er yollarda arac› sürerken
tekerleklerin kilitlenmesini önler.
ABS çal›fl›rken, fren pedal›nda hafif bir titreme hissedebilir
veya ses duyabilirsiniz. Bu s›rada pedala basarken
zorland›¤›n›z› hissedebilirsiniz.

●

Bu durumda, ABS fren sistemini çal›flt›rmak için fren

pedal›n› bas›l› flekilde tutunuz. Freni pompalamay›n›z.

Bu frenleme performans›n› düflürecektir.

D‹KKAT!

●

●

●

ABS fren sistemi bile, arac›n›z› etkileyen do¤al fizik
kanunlar›n› önleyemez. Örne¤in, afl›r› yüksek h›zda
viraj almak, öndeki arac› çok yak›ndan takip etmek
veya ›slak zeminde araç kullanmak sonucu meydana
gelebilecek kazalar› engelleyemez. Bu gibi durumlarda,
emniyet önlemlerini alarak h›z› ayarlamak ve do¤ru
fren yapmak sürücünün görevidir.
4 lasti¤inizin de ebatlar›n›n ayn› oldu¤undan emin
olunuz.
E¤er farkl› tekerlekler birlikte kullan›l›rsa, ABS
normal çal›flmayabilir.
Kesinlikle diferansiyelinizi, MITSUBISHI orijinal
parças› olmayan, tahditli kaymal› diferansiyel ile
de¤ifltirmeyiniz, ABS normal çal›flmayabilir.
Lütfen MITSUBISHI yetkili servisinize dan›fl›n›z.
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ABS ikaz lambas›

ABS ikaz lambas›, kontak anahtar› “ON” konumuna getirildi¤i
zaman yanmal› ve birkaç saniye içinde sönmelidir.

E00607200040

Sürüfl s›ras›nda ikaz lambas› yanarsa
E00607300041

● Ani fren yap›lmas› durumunda arac›n kontrolünün
kaybedilmesi mümkün oldu¤undan, frenlere yavaflça basarak
arac› yavafllat›n›z sonrada arac› emniyetli bir yerde durdurup
motoru kapat›n›z.
Motoru yeniden çal›flt›r›n›z ve lamban›n sönüp sönmedi¤ini
kontrol ediniz; e¤er araç hareket ederken uyar› lambas›
sönerse, herhangi bir sorun yok demektir.
Ancak, lamba sönmezse veya yolculuk s›ras›nda tekrar
yanarsa, arac›n›z› en k›sa sürede MITSUBISHI yetkili
servisine kontrol ettiriniz.
Takviye bir aküyle motoru çal›flt›rd›ktan sonra, akü yeterince
flarj olmadan kalk›fl yapmak isterseniz, motor düzensiz
çal›flacak ve ABS ikaz lambas› yan›p sönmeye bafllayarak
arac›n kullan›ma haz›r olmad›¤›n› belirtecektir.
Bu durum, genellikle yetersiz akü voltaj›ndan kaynaklan›r
ve anormal bir durum de¤ildir.
Böyle bir durumla karfl›lafl›rsan›z, aküyü flarj etmek için,
motoru bir süre rölantide çal›flt›r›n›z.

●

NOT
● Motor çal›flt›ktan hemen sonra, motor bölümünden bir

v›nlama sesi ve baflka bir motorun çal›flma sesi duyulacakt›r.
Bu s›rada fren pedal›na bas›lmas› pedalda geri tepme
hissedilmesine neden olur.
Bu ses ve titreflimler kendi kendini kontrol eden ABS’nin
ç›kard›¤› seslerdir ve herhangi bir ar›za belirtisi de¤ildir.

D‹KKAT!

● E¤er arac› çal›flt›rd›¤›n›zda ikaz lambas› yanmazsa
veya yan›k kal›rsa bu, ABS’nin çal›flmad›¤›n› ve sadece
standart fren sisteminin devrede oldu¤unu gösterir.
(Bu durumda, standart hidrolik fren sistemi normal
flekilde çal›flmaya devam edecektir). Kontrol ve/veya
tamir için en yak›n MITSUBISHI yetkili bayisine
baflvurunuz.

Tip 1                                          Tip 2
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Karl› yollarda sürüflün ard›ndan, tekerlek bölgelerinde kalm›fl
olan tüm kar ve buzu temizleyiniz. Bunu yaparken, h›z
sensörlerine (A) ve ABS fren sistemli araçlardaki tekerleklere
yerlefltirilmifl kablolara hasar vermemeye dikkat ediniz.

Ön

Arka
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● Arac›n h›z› yaklafl›k 10 km/s’e ulaflt›¤›nda ABS fren sistemi
devreye girer. ABS fren sistemi, araç yavafllarken h›z› 5
km/s’in alt›na düfltü¤ünde çal›flmaz.

Hidrolik direksiyon sistemi
E00607400013

Motor durduruldu¤u zaman, hidrolik direksiyon sistemi çal›flmaz ve
direksiyonu çevirmek için daha fazla bir güç sarfetmek gerekir. Bunu,
özellikle bir arac› çekerken akl›n›zda bulundurunuz. Sürüfl s›ras›nda
kesinlikle motoru kapatmay›n›z.
Hidrolik direksiyon ya¤›n›n seviyesini periyodik olarak kontrol ediniz.

D‹KKAT!

● Direksiyonu tam döndürülmüfl konumda (sola veya

sa¤a) 10 saniyeden fazla tutmay›n›z.

Bu, zay›f ya¤lanma nedeniyle hidrolik direksiyon

pompas›n›n hasar görmesine neden olabilir.
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Bagaj yükleri
E00609900054

Bagaj yükü önlemleri

Portbagaj›n tak›lmas›*

D‹KKAT!

●

●

D‹KKAT!

● Bagajlar›n›z› do¤rudan tavana yerlefltirmeyiniz.
Arac›n›za uygun portbagaj kullan›n›z.
Montaj için, portbagaj ile birlikte verilen talimat
kitapç›¤›na bak›n›z.

Bagaj bölmesine, koltuk arkal›¤›n›n yüksekli¤ini geçecek
kadar yük koymay›n›z. Araç hareket etti¤inde yüklerin veya
bagajlar›n›z›n hareket etmeyece¤inden emin olunuz.
Dikiz aynas›ndaki görüflün engellenmesi veya ani fren
yap›lmas› durumunda bagajdaki yüklerin ön tarafa f›rlamas›
ciddi bir kazaya veya yaralanmaya neden olabilir.
A¤›r yükleri veya bagajlar› arac›n ön taraf›na yerlefltiriniz.
Arac›n arka taraf›ndaki yükler çok a¤›rsa direksiyon
hakimiyeti dengesizleflebilir.
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Tavan saça¤›

Portbagaj› takarken (A) braketlerini kullan›n›z. (A) braketleri
tavan saçaklar›n›n alt›na (B) yerlefltirilmifltir.

NOT
● Kullan›lacak braketlerin özel bir flekli oldu¤undan orijinal

MITSUBISHI portbagaj kullan›n›z. Detaylar için size yak›n
yetkili bir MITSUBISHI servisine dan›fl›n›z.

Portbagaj ile ilgili uyar›lar

Sedan

Wagon

D‹KKAT!

●

●

Bagaj a¤›rl›¤›n›n izin verilen portbagaj yükünü

aflmad›¤›ndan emin olunuz.

‹zin verilen portbagaj yükü afl›lm›flsa bu durum araca

hasar verebilir.

Portbagaj yükü tavanda tafl›nmas›na izin verilen yük

miktar›d›r (portbagaj›n a¤›rl›¤› art› portbagaja

yerlefltirilen bagaj›n a¤›rl›¤›).

Özel de¤erler için, sayfa 9-8’teki “Maksimum port-

bagaj yükü” k›sm›na bak›n›z.

Portbagaj yüklendi¤inde arac›n›z› yavafl sürmeye

çal›fl›n›z ve ani fren veya seri dönüfller gibi afl›r› manev-

ralardan kaç›n›n›z.

‹lave olarak bagaj›n›z› portbagaj üzerine eflit olarak

da¤›t›n›z ve en a¤›r eflyalar› en alta yerlefltiriniz.

Portbagajdan daha genifl yükleri yerlefltirmeyiniz.

Tavan üzerindeki ilave yük arac›n a¤›rl›k merkezini

yükselterek araç kontrol karakteristiklerini etkile-

yebilir.

Sonuç olarak, sürüfl hatalar› veya acil durum

manevralar› kontrol kayb›n› neden olup bir kaza ile

sonuçlanabilir.



4

NOT
● Rüzgar gürültüsünü önlemek için veya yak›t tüketimini

azaltmak için kullanmad›¤›n›z zamanlarda portbagaj›
sökünüz.
Otomatik otomobil y›kay›c›s›na girmeden önce y›kay›c›
görevlisi ile birlikte portbagaj›n sökülüp sökülmemesine
karar veriniz.
Portbagaj› takarken bagaj kap›s›n›n (wagon) aç›labilmesi
için yeterli bofllu¤un b›rak›ld›¤›ndan emin olunuz.

●

●

Romörk çekme
E00610000013

Arac›n›zla römork çekmek için, ülkenizdeki tüm ilgili yönet-
meliklere uyan bir römork çekme parças› MITSUBISHI yetkili
servisinde tak›lm›fl olmal›d›r.
Römork çekme ile ilgili yönetmelikler, ülkeden ülkeye de¤ifllik
gösterir. Bulundu¤unuz ülkenin yönetmeliklerine göre davran-
man›z tavsiye edilir.

NOT
● Çekme demirinin tak›lmas› uzmanl›k ve ekipman gerektiren

bir ifltir.
Ayr›nt›lar için, yetkili bir MITSUBISHI servisine baflvurunuz.
E¤er römork çekecekseniz afla¤›daki noktalara dikkat edeniz.

Frenle maksimum çekilebilir a¤›rl›k ve maksimum

römork ucu a¤›rl›¤›
Frenle maksimum çekilebilir a¤›rl›¤› ve maksimum römork
ucu a¤›rl›¤›, belirtilen de¤erleri aflmamal›d›r.
(Bak›n›z sayfa 9-8).
Motor verimi, atmosfer bas›nc›ndaki azalmadan dolay›
düfltü¤ünden, deniz seviyesinin 1.000m üstünde römork
çekecekseniz, her 1.000m’lik art›flta brüt a¤›rl›¤›n %10’u kadar
a¤›rl›¤› azalt›n›z.

● Seyir öncesinde ve k›sa bir mesafe gittikten sonra
yükün portbagaja s›k›ca ba¤land›¤›ndan emin olmak
için kontrol ediniz.
Yükün sabit oldu¤undan emin olmak için seyahatiniz
esnas›nda periyodik olarak kontrol ediniz. Yük sabit
de¤il ise araçtan düflerek arac›n›za veya baflka bir
araca zarar verebilir veya yolda tehlike oluflturabilir.

D‹KKAT!

D‹KKAT!

● Kaza tehlikesi!

Çekme demiri bir MITSUBISHI yetkili servisi

taraf›ndan tak›lmal›d›r.
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Çekme demiri ba¤lant› de¤erleri
Afla¤›daki tablodan çekme demiri ba¤lant› noktalar›na bak›n›z (A).
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Madde 9: bofl a¤›rl›kta

NOT
● Madde 9’un de¤eri yüksüz araçlar için geçerlidir. Bu de¤erler

lastik ebad›, opsiyonel donan›m ve süspansiyon flartlar›na
ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.

Römork çekme ile ilgi ipuçlar›
● Çal›flt›rma esnas›nda debriyaj› (düz flanz›manl› araçlar)

Debriyaj› zorlamay›n›z ve motor devrini gere¤inden fazla
art›rmay›n›z.
Römork çekme iflleminde, araç kullanma h›z› 100 km/s’den
fazla olmamal›d›r.
Ayr›ca, römork çekerken araç kullanma h›z›n›n 100 km/s’in
alt›nda s›n›rland›¤› durumlarda yerel yönetmeliklere uyman›z
tavsiye olunur.
Ani frenlemede meydana gelen tepkileri önlemek için,
ilkinde fren pedal›na hafifçe ve sonra daha sert bas›n›z.
Motor freni yapmak için, yokufl inmeden önce, arac› düflük
vitese al›n›z.
Römork çekme s›ras›nda, gövde, frenler, debriyaj ve flasi
afl›r› zorlanacakt›r.
Daha fazla a¤›rl›k, daha fazla savrulma ve hava direnci
yak›t sarfiyat›n›n artmas›na neden olur.

Otomatik flanz›manl› araçlar için ek önlemler
Yokufllarda veya düflük h›zlarda 2. vites (spor modunda) tavsiye
edilir. Motor freninden daha iyi yararlanmak ve fren sistemine
destek olmak için da¤l›k alanlarda 1. vitesi (spor modunda)
kullan›n›z. Bununla birlikte h›z›n, seçilen vites için maksimum
h›z› aflmad›¤›ndan emin olunuz.

●

●

●

●

●
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Hava kanallar›
E00700100038

Hava ak›fl›n›n ve yönünün ayarlanmas›
E00700200026

Orta hava kanallar›
Hava kanal› dü¤meyle aç›l›p kapat›labilir (A).
(      ) - Aç›k
(      ) - Kapal›
Dü¤meyi (B) hareket ettirerek hava ak›fl yönünü ayarlay›n›z.

1- Orta hava kanallar›
2- Yan hava kanallar›

A

B
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Yan hava kanallar›
Hava kanal› dü¤meyle aç›l›p kapat›labilir (C).
(      ) -Aç›k
(      ) -Kapal›
Dü¤meyi (B) hareket ettirerek hava ak›fl yönünü bir taraftan di¤er tarafa
do¤ru ayarlay›n›z. Hava ak›fl›n›n dikey yönünü, havaland›rma kanallar›n›n
üst ve alt kenar›n› iterek yukar› ve afla¤› yönde de¤ifltiriniz.

NOT
● Klimal› araçlarda havaland›rmadan ç›kan serin hava bu¤u

yapabilir.
Bunun nedeni klima taraf›ndan aniden so¤utulmufl nemdir.
Bu durum bir süre sonra geçer.

Hava ç›k›fl›n›n de¤ifltirilmesi

Havaland›rmalardan ç›kan hava miktar›n› de¤ifltirmek için hava
ç›k›fl›n› de¤ifltirme dü¤mesini çeviriniz.
Bu semboller, havaland›rmalardan ç›kan hava miktar›n› göstermek
üzere bir afla¤›daki bir dizi resimde kullan›lm›flt›r.
      : Havaland›rmalardan az miktarda hava

: Havaland›rmalardan orta miktarda hava
: Havaland›rmalardan çok miktarda hava:

Yüz konumu
Sadece yolcu bölümünün üst taraf›na do¤ru hava ak›fl› olur.

E00700300043
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Ayak/Yüz konumu
Yolcu bölümünün üst taraf›na ve bacak k›sm›na do¤ru hava ak›fl›
olur.

NOT
● Hava ç›k›fl›n› de¤ifltirme dü¤mesi “     ” ve “     ” konumlar›

aras›nda iken hava esas olarak yolcu bölmesinin üst k›sm›na
verilir.  Hava ç›k›fl›n› de¤ifltirme dü¤mesi “    ” ve “    ”
konumlar› aras›nda iken hava esas olarak ayaklara verilir.

Ayak konumu
Esasen ayaklara do¤ru hava ak›fl› olur.
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Ayak/ bu¤u giderme konumu
Hava ayaklara, ön cama ve kap› camlar›na do¤ru verilir.

NOT
● Hava ç›k›fl›n› de¤ifltirme dü¤mesi “     ” ve “     ” konumlar›

aras›nda iken hava esas olarak ayaklara verilir. Hava ç›k›fl›n›
de¤ifltirme dü¤mesi “     ” ve “      ” konumlar› aras›nda
iken hava esas olarak ön cama ve kap› camlar›na verilir.

Bu¤u giderme konumu
Esas olarak ön cama ve kap› camlar›na do¤ru hava ak›fl› olur.
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Is›t›c›/Manuel klima*
E00700500032

Klima, sadece motor çal›fl›rken kullan›labilir.

Kontrol paneli

E00700600033

LHD

1- S›cakl›k kontrol dü¤mesi
2- Fan h›z› seçme dü¤mesi
3- Mod seçim dü¤mesi
4- Klima dü¤mesi*
5- Hava seçme dü¤mesi

RHD
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Fan h›z› seçme dü¤mesi

Fan h›z› seçme dü¤mesini saat yönünde veya saat yönünün tersine
çevirerek fan h›z›n› ayarlay›n›z.
Dü¤meyi sa¤a do¤ru çevirdikçe, fan h›z› kademeli olarak artar.
Üfleyici fan devrini ayarlama dü¤mesi “OFF” konumunda iken
tüm fanl› hava ak›fl› kesilir.

E00700700018

S›cakl›k kontrol dü¤mesi

Hava s›cakl›¤›n› art›rmak için s›cakl›k kontrol dü¤mesini saat
yönünde, so¤utmak için saat yönü tersinde çeviriniz. 

E00700900023

NOT
● Motor so¤utma s›v›s›n›n s›cakl›¤› düflükken, ›s›t›c›dan ç›kan

havan›n s›cakl›¤› dü¤meyle s›cak havay› seçseniz bile motor
›s›nana kadar so¤uk/serin olur.
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Mod seçim dü¤mesi

Havaland›rmalardan ç›kan hava miktar›n› de¤ifltirmek için hava
ç›k›fl›n› de¤ifltirme dü¤mesini çeviriniz. (Bkz. sayfa 5-3 “Hava
ç›k›fl›n›n de¤ifltirilmesi”).

E00701100035

Hava seçme dü¤mesi

Hava seçimini de¤ifltirmek için hava seçim dü¤mesine k›saca
bas›n›z.

D›fl hava (gösterge lambas› sönüktür)
D›fl hava yolcu bölümüne girer.
Devridaim (gösterge lambas› yan›kt›r)
Bu konumda, yolcu bölümündeki hava sistemde çevrilir.

E00701300037

●

●

LHD
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NOT
● Normalde, ön cam› ve yan camlar› temiz tutmak ve ön

camdaki bu¤uyu ve buzu h›zl› bir flekilde gidermek için d›fl
konumu seçiniz.
E¤er yüksek bir so¤utma performans› istiyorsan›z veya d›fl
hava tozlu ya da kirli ise, sirkülasyon konumunu seçiniz.
Ön cam›n bu¤ulanmamas› için aras›ra d›fl havaland›rma
konumunu seçiniz.

Klima dü¤mesi*

Dü¤meye bas›n›z ve klima kompresörü çal›fl›r. Klima gösterge
lambas› (A) yanar.

E00701500055

D‹KKAT!

● Sirkülasyon konumunun uzun bir süre kullan›lmas›

camlar›n bu¤ulanmas›na neden olur.

RHD

LHD
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Dü¤meye tekrar bas›n›z ve klima kompresörü durur ve gösterge
lambas› söner.

Klima sisteminin kullan›lmas›

Is›tma
Mod seçme dü¤mesini, “      ” konumuna ve hava seçme dü¤mesini
(A) d›fl hava konuma getiriniz.
S›cakl›k kontrol dü¤mesini, istedi¤iniz s›cakl›¤a göre saat yönünde
veya ters yönde çeviriniz. ‹stedi¤iniz fan h›z›n› seçiniz.

E00701800032

D‹KKAT!

● Klima kullan›ld›¤› zaman, klima kompresörü otomatik

olarak aç›l›p kapat›ld›¤›ndan rölanti devri hafif bir

flekilde yükselebilir. Özellikle otomatik flanz›manl›

araçlarda araç dururken arac›n kaymas›n› önlemek

için fren pedal›na sonuna kadar bas›n›z.

RHD

LHD
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NOT
● Azami ›s›tma için üfleyici fan devrini 3. konuma getiriniz.

So¤utma
E00701900059RHD

LHD

RHD
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1. Mod seçme dü¤mesini “   “ konumuna getiriniz.
2. Hava seçme dü¤mesini (A) d›fl konumuna getiriniz.
3. Klima dü¤mesini (B) bas›n›z.  (klimal› araçlar)
4. S›cakl›¤›, kontrol dü¤mesini saat yönünde veya saat

yönünün tersine çevirerek ayarlay›n›z.
5. ‹stedi¤iniz fan h›z›n› seçiniz.

NOT
● E¤er d›flar›daki hava tozluysa ya da baflka bir nedenden

dolay› kirliyse veya yüksek so¤utma performans› istiyorsan›z,
hava seçme kolunu, iç hava konumuna getirerek s›cakl›k
kontrol dü¤mesini sonuna kadar sola çeviriniz.
Ön cam›n bu¤ulanmamas› için aras›ra d›fl havaland›rma
konumunu seçiniz.

Is›t›lmam›fl ve ›s›t›lm›fl havan›n kar›flt›r›lmas›

Mod seçme dü¤mesini, yukar›daki flekilde gösterilen konuma
ve hava seçme dü¤mesini (A) d›fl konuma getiriniz.
Hava, bacaklar›n›za ve yolcu bölümünün üst taraf›na do¤ru
yöneltilecektir. ‹stedi¤iniz fan h›z›n› seçiniz.

E00702000031

D‹KKAT!

● Klima kullan›ld›¤› zaman, klima kompresörü otomatik

olarak aç›l›p kapat›ld›¤›ndan rölanti devri hafif bir

flekilde yükselebilir. Özellikle otomatik flanz›manl›

araçlarda araç durgun haldeyken arac›n kaymas›n›

önlemek için fren pedal›na sonuna kadar bas›n›z.

LHD
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S›cak hava bacaklara giderken, ›s›t›lmam›fl veya hafif ›l›k hava
(s›cakl›k ayar›na ba¤l›d›r), yolcu bölümünün üst taraf›na
verilecektir.

Ön camdaki ve kap› camlar›ndaki bu¤unun giderilmesi
E00702100032

Ön camdaki ve kap› camlar›ndaki buzu ve bu¤uyu gidermek
için, mod seçme dü¤mesini (“    ”  veya “    ”) kullan›n›z.
S›radan bu¤u giderme ifllemi için
Ön cam›n ve kap› camlar›n›n bu¤usunu gidermek için ve
bacaklar›n›z› ›s›tabilmek için bu modu kullan›n›z (ya¤murlu
veya karl› günlerde araç kullan›rken)

RHD

D‹KKAT!

● Emniyetiniz için, tüm camlardan d›flar›ya rahatça

görebildi¤inizden emin olunuz.

LHD
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1. Hava seçme dü¤mesini (A) d›fl konumuna getiriniz.
2. Mod seçme dü¤mesini “   ” konumuna getiriniz.
3. ‹stedi¤iniz fan h›z›n› fan devir ayar dü¤mesini çevirerek

ayarlay›n›z.
4. ‹stedi¤iniz s›cakl›¤› s›cakl›k kontrol dü¤mesini çevirerek

ayarlay›n›z.
5. Klima dü¤mesine (B) bas›n›z.  (klimal› araçlar)

H›zl› bu¤u giderme için
RHD

LHD

RHD



Konfor ve rahatl›k

5-15

5

NOT
●

D›fl hava modu

S›cak havalarda, arac›n içine d›flar›dan hava almak için, hava
seçme dü¤mesini (A) d›fl konuma ve s›cakl›k kontrol dü¤mesini,
yukar›daki flekilde gösterilen konuma getiriniz. S›cakl›k kontrol
dü¤mesini tamamen sola çevirdi¤inizden emin olunuz. ‹stedi¤iniz
fan h›z›n› seçiniz.

E00702200033

LHD

1. Hava seçme dü¤mesini (A) d›fl konumuna getiriniz.
2. Mod seçme dü¤mesini “     ” konumuna getiriniz.
3. Fan h›z›n› maksimum konuma ayarlay›n›z.
4. S›cakl›¤› maksimum dereceye ayarlay›n›z.
5. Klima dü¤mesine (B) bas›n›z.  (klimal› araçlar)

Etkili bir bu¤u giderme olmas› için, havay› yan hava
kanallar›ndan kap› camlar›na do¤ru yönlendiriniz.
S›cakl›k kontrol dü¤mesini maksimum so¤uk konuma
ayarlamay›n›z. So¤uk hava camlara do¤ru üflenecek ve
camlar›n üzerinde tekrar bu¤u oluflmas›na neden olacakt›r.

●
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NOT
● Mod seçme dü¤mesini saat yönüne çevirdi¤inizde, hava

bacaklar›n›za ve ön cama yönelecektir.

Kliman›n kullan›m› ile ilgili önemli
tavsiyeler

E00708300010

● Arac›n›z› mümkünse gölgeye park ediniz.
S›cak güneflin alt›na park ederseniz, arac›n içi afl›r› derecede
s›cak olacakt›r ve so¤utmak zorlaflacakt›r. E¤er arac› günefle
park etmeniz gerekiyorsa, s›cak havan›n d›flar› ç›kmas› için,
klimay› çal›flt›rarak ilk birkaç dakika camlar› aç›n›z.
Klima çal›fl›rken, camlar› kapat›n›z. D›fl havan›n aç›k
camlardan girmesi, kliman›n so¤utma verimini azalt›r.
Çok fazla so¤utmak sa¤l›¤›n›za zararl›d›r. ‹ç hava s›cakl›¤›,
d›fl hava s›cakl›¤›n›n sadece 5-6°C alt›nda olmal›d›r.
Sistemi kullan›rken, ön cam›n önündeki hava girifl
kanallar›n›n yaprak vb. birikintilerden temiz oldu¤undan
emin olunuz. Hava girifl kanal›n›n içinde toplanan yapraklar,
hava giriflini azaltabilir ve hava giriflinin su boflaltma
kanallar›n› t›kayabilir.

●

●

●

RHD
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Klima sistemi so¤utucu gaz ve ya¤ tavsiyeleri
E¤er klima sistemi normalden daha az etkili ise, bunun nedeni
so¤utucu gaz kaça¤› olabilir. Sistemi, MITSUBISHI yetkili
servisine kontrol ettiriniz.
Arac›n›zdaki klima sistemine, HFC-134a so¤utucu gaz› ve SUN-
PAG56 ya¤› konulmal›d›r.
Farkl› so¤utucu gaz veya ya¤ kullan›lmas›, klima sisteminde
ciddi ar›zalara neden olarak, tüm klima sisteminin de¤ifltirilmesini
gerektirebilir. So¤utucu gaz›n atmosfere serbest b›rak›lmas›
tavsiye edilmemektedir.
Arac›n›zda kullan›lan yeni HFC-134a so¤utucu gaz›, ozon
tabakas›na zararl› de¤ildir.
So¤utucu gaz›n saklanarak yeniden kullan›m için
dönüfltürülmesini tavsiye ederiz.
Klimay› uzun süre kullanmazsan›z
Havalar so¤uk olsa bile, klimay› her hafta en az befl dakika
çal›flt›r›n›z. Bu, kompresörün iç parçalar›n›n ya¤lanmas›n› sa¤lar
ve kliman›n çal›flma formunu en iyi flekilde korur. E¤er bu ifllemi
uygulamazsan›z, sistemden al›fl›lmad›k bir koku gelebilir. Bu,
sistemden kaynaklanan bir hata de¤ildir.

Polen filtresi
E00708400040

Bu klimaya bir polen filtresi tak›larak hava, kir ve tozdan
temizlenir.
Filtrede polen ve toz biriktikçe havay› temizleme becerisi
azalaca¤›ndan filtreyi periyodik olarak de¤ifltiriniz. Bak›m
aral›klar› için “SERV‹S EL K‹TABI”’na bak›n›z.

NOT
● Arac›n tozlu yollarda kullan›lmas› veya kliman›n s›k

kullan›lmas› gibi durumlar filtrenin ömrünü k›salt›r. Hava
ak›fl h›z› aniden düfltü¤ünde veya ön cam veya camlar
kolayca bu¤u yapt›¤›nda filtrenin de¤ifltirilmesi gerekir.
Yard›m için, yetkili bir MITSUBISHI servisine baflvurunuz.
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Anten
E00710500022

Tavan anteni
E00710900026

Ç›kartmak için
Anteni (A) saat yönünün tersine döndürünüz.

Takmak için
Anteni (A) yuvas›nda (B) s›k›ca saat yönünde döndürünüz.

NOT
● Afla¤›daki durumlarda tavan antenini ç›kartt›¤›n›zdan emin

olunuz:
• Alçak tavanl› bir yere girerken.
• Otomatik araba y›kama sistemine girerken.
• Arac›n üzerine araç örtüsü yerlefltirirken.
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Günefllikler
E00711200068

Kart gözü*
Otoban kartlar› veya kartvizitler gibi kartlar makyaj aynas›n›n
kapa¤›n›n ön gözüne (A) yerlefltirilebilir.

1-  Ön taraftan gelen günefl için
2-  Yan taraftan gelen günefl için
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Makyaj aynas›
E00711300069

Yolcu taraf›ndaki güneflli¤in arkas›na bir makyaj aynas›
yerlefltirilmifltir.

Küllük
E00711400073

Ön küllük
Küllü¤ü kullanmak için kapa¤›n› aç›n›z.

D‹KKAT!

●
●

●

Kibriti veya sigaran›z› küllü¤e koymadan önce söndürünüz.
Ka¤›t, vb. yan›c› maddeleri küllüklere koymay›n›z. Aksi
taktirde sigara, vb. bu maddeleri tutuflturarak hasara neden
olabilir.
Küllükleri kullanmad›¤›n›z zaman, daima kapal› tutunuz.
E¤er aç›k b›rak›rsan›z, küllü¤ün içindeki izmaritler yeniden
yanabilir.
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Küllü¤ü yerinden ç›karmak için kapa¤› aç›n›z ve kapa¤›ndan
tutarak çekiniz.

Arka küllük

Küllü¤ü afla¤› çekerek aç›n›z.
E00717100030
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Küllü¤ü ç›kartmak için t›rna¤a (A) basarak çekiniz. Küllü¤ü takmak için önce küllü¤ün alt k›sm›n› çentikle hizalay›n›z
ve ard›ndan t›rna¤a (A) bast›rarak itiniz.
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Çakmak
E00711500061

Çakmak, kontak anahtar› “ON” veya “ACC” konumundayken
kullan›labilir.

NOT
●

1-  ‹çeri do¤ru bast›r›n›z.

D‹KKAT!

●

●

●

●

●

●Kullan›ma haz›r oldu¤u zaman, çakmak otomatik olarak bir
“klik” sesiyle atarak orijinal konumuna geri dönecektir. Kullanmak
için d›flar› çekiniz.
Kulland›ktan sonra, çakma¤› tekrar yuvas›na tak›n›z.

Çakma¤› yuvas›n›n d›fl›nda bir yere b›rakmay›n›z, yuvaya
yabanc› maddeler girerek k›sa devreye neden olabilir.

Çakma¤›n içindeki ›s›t›c› elemana veya ›s›nan çakmak
gövdesine dokunmay›n›z, yaralanmaya sebep olaca¤›ndan
sadece dü¤meden tutunuz.
Kazaya meydan vermemek için, çocuklar›n çakma¤›
kullanmas›na veya çakmakla oynamas›na izin vermeyiniz.
Bast›rd›ktan sonra 30 saniye içinde d›flar› atmazsa, çakmakta
bir sorun var demektir.
Çakma¤›n normalden daha uzun süre içeride kalmas›,
yang›n ç›kmas›na neden olabilir. E¤er kendili¤inden d›flar›
atm›yorsa, çekerek ç›kart›n›z ve MITSUBISHI yetkili servi-
sine kontrol ettiriniz.
Çakma¤› içeri bas›l› durumda b›rakmay›n›z veya baflka bir
arac›n çakma¤›n›, kendi arac›n›z›n çakmak yuvas›na
sokmay›n›z. Aksi taktirde, afl›r› ›s›nma nedeniyle yang›n
ç›kabilir.
Bu yuvaya sadece çakma¤› takman›z› tavsiye ederiz.
Çakmak yuvas›na tak›larak çal›flt›r›lan aksesuarlar, yuvaya
zarar verebilece¤i gibi, çakma¤›n iyi ›s›nmamas›na de neden
olabilir.
Elektronik bir alet için çakmak yuvas›ndan elektrik
alaca¤›n›z zaman, elektrik sa¤lad›¤›n›z cihaz›n 12V’ta
çal›flt›¤›ndan ve elektrik kapasitesinin 120W veya daha az
oldu¤undan emin olunuz. Ayr›ca, motor çal›flm›yorken uzun
süreli kullan›m›n, akünün bitmesine neden olabilece¤ini de
unutmay›n›z.



5-24

Konfor ve rahatl›k

5

Aksesuar soketi (Wagon)
E00711600046

Aksesuar soketi, kontak anahtar› “ON” veya “ACC”
konumundayken kullan›labilir.
Soketi açmak için bagaj bölmesinin sa¤ arka köflesindeki kapakç›¤›
(A) kald›r›n›z. Bunu bir elektrikli cihaz› takmak için kullan›n›z.

NOT
● Motor çal›flm›yorken uzun süreli kullan›m›n, akünün

bitmesine neden olabilece¤ini de unutmay›n›z.
Özellikle çakmakla birlikte kullanmaktan kaç›n›n›z.

D‹KKAT!

●

●

Elektrikli bir ayg›t ba¤lad›¤›n›zda nominal voltaj›n›n
12V oldu¤undan ve elektrik kapasitesinin 120W’›
aflmad›¤›ndan emin olunuz. Motor çal›flm›yorken uzun
süreli elektrikli cihaz kullan›m›n›n aküyü bitirebi-
lece¤ini unutmay›n›z.
Aksesuar soketi kullan›lm›yorken kapakç›¤›n›
kapatt›¤›n›zdan emin olunuz, çünkü soket yabanc›
maddeler girerek k›sa devreye neden olabilir.
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Dijital saat
E00711700021

Dijital saat, kontak “ON” veya “ACC” konumuna çevrildi¤inde
saati göstermeye bafllar.
Saati ayarlamak için
Zaman› afla¤›da tarif edildi¤i üzere çeflitli dü¤melere basarak
ayarlay›n›z.

10:30 - 11:29 …… 11:00 haline gelir
11:30 - 12:29 …… 12:00 haline gelir

NOT
● Onar›m esnas›nda veya herhangi bir sebeple akü kablolar›n›n

ba¤lant›s› kesilirse ba¤lant› tekrar sa¤land›ktan sonra saati
tekrar ayarlay›n›z.

1- Saati ayarlamak için
2- Dakikay› ayarlamak için
3- Dakikay› s›f›ra s›f›rlamak için
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‹ç lambalar
E00712000018

Tavan lambas›
E00712100051

Ön

1 (OFF) -
2 (●)     -

Arka*

Lamba söner.
Bir kap› aç›ld›¤›nda lamba yanar. Tüm kap›lar ve bagaj
kapa¤› (wagon) kapat›ld›¤›nda lamba yanar ve 15
saniye boyunca kademeli olarak k›s›l›r ve sonra söner.
Ancak, afla¤›daki durumlarda lamba hemen söner:
● Kontak “ON” konumuna çevrildi¤inde.
● Tüm kap›lar ve bagaj kapa¤› (wagon) ön kap›lar›n

kilit mekanizmas›, sürücü kap›s›n›n kilit dü¤mesi
kullan›larak kilitlendi¤inde.
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Kiflisel lambalar
E00712500042

Lambay› yakmak için (A) dü¤mesine bas›n›z. Söndürmek için
tekrar bas›n›z.

NOT
● Motor çal›flm›yorken lambalar› yan›k b›rak›rsan›z, aküyü

bitirirsiniz. Araçtan ç›kmadan önce tüm ›fl›klar›n sönük
oldu¤undan emin olunuz.

Arka kiflisel lamba*
E00712600014

NOT
● Motor çal›flm›yorken lambay› yan›k b›rak›rsan›z, aküyü

bitirirsiniz. Araçtan ç›kmadan önce lamban›n söndü¤ünden
emin olunuz.

NOT
● Uzaktan kumanda sistemi bulunan araçlarda uzaktan

kumanda kap› kapal›yken ç›kart›l›rsa, tavan lambas›
15 saniye boyunca kademeli olarak k›s›l›r ve söner.
Bu süre ayarlanabilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI yetkili servisi ile
temasa geçiniz.
Motor çal›flm›yorken lambalar› yan›k b›rak›rsan›z,
aküyü bitirirsiniz. Araçtan ç›kmadan önce tüm ›fl›klar›n
sönük oldu¤undan emin olunuz.

●

3 (ON) -   Lamba yanar.

1(ON) - Lamba yanar.
2 (KAPI) - Lamba, kap›lardan biri aç›ld›¤›nda yanar ve kap› 

kapat›ld›¤›nda söner.
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Bagaj bölmesi lambas› (Wagon)
E00712700015

Ifl›klar›n otomatik olarak söndürülmesi (tavan lambalar›, vs.)

(Uzaktan kumanda sistemi bulunan araçlarda)
E00712900017

Tavan lambalar›ndan herhangi biri kontak anahtar› “ON” veya
“ACC” haricinde bir konumdayken aç›k b›rak›l›rsa akünün
tamamen boflalmas›n› önlemek için yaklafl›k 30 dakika sonra
otomatik olarak söndürülür.
Lamba, kontak anahtar› “ON” veya “ACC” konumuna
çevrildi¤inde, kap›lardan herhangi biri aç›ld›¤›nda veya
kapat›ld›¤›nda veya uzaktan kumanda sistemi kullan›ld›¤›nda
tekrar yanar.

NOT
● Tavan lambas›n›n otomatik kapatma fonksiyonu devreden

ç›kart›labilir.
Detayl› bilgi ve yard›m için en yak›n MITSUBISHI yetkili
servisine dan›fl›n›z.

1 ( OFF ) - Lamba söner.
2 (●) - Bir kap› aç›ld›¤›nda lamba yanar. Tüm kap›lar ve

bagaj kapa¤› kapat›ld›¤›nda tavan lambas› yanar
ve 15 saniye boyunca kademeli olarak k›s›l›r ve 
söner.
Ancak, afla¤›daki durumlarda lamba hemen söner:

Kontak “ON” konumuna çevrildi¤inde.
Tüm kap›lar ve bagaj kapa¤› ön kap›lar›n kilit
mekanizmas›, sürücü kap›s›n›n kilit dü¤mesi
veya uzaktan kumanda sisteminin uzaktan
kumanda dü¤mesi kullan›larak kilitlendi¤inde.

●
●

NOT
● Kontak anahtar› kap›lar kapal›yken ç›kart›l›rsa,

tavan lambas› 15 saniye boyunca kademeli olarak
k›s›l›r ve söner.
Bu süre ayarlanabilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI yetkili servisi
ile temasa geçiniz.
Motor çal›flm›yorken lambalar› yan›k b›rak›rsan›z,
aküyü bitirirsiniz. Araçtan ç›kmadan önce tüm
›fl›klar›n sönük oldu¤undan emin olunuz.

●

3(ON) - Lamba yanar.
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aksesuar kutular›
E00713100074

Çeflitli küçük eflyalar›n›z›, bu bölmelere koyabilirsiniz.

Torpido gözü
E00713200033

Açmak için kolu çekiniz (A).

NOT
● Araç hareket halindeyken torpido gözü kapa¤›n› kapal›

tutunuz. Torpido gözü aç›k b›rak›l›rsa kapak veya torpido
gözündeki eflyalar birini yaralayabilir.

1- Torpido gözü
2- Eflya gözü
3- Kap› iç cebi
4- Orta konsol kutusu
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Orta konsol kutusu
E00716000074

Üst ve alt kutular orta konsol kutusunun içindedir. Ayr›ca, kol
dayama olarak da kullan›labilir.

Üst kutu
Üst kutuyu açmak için açma kolunu (A) kald›r›n ve kapa¤› aç›n.

1- Üst kutu
2- Alt kutu
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Alt kutu
Alt kutuyu açmak için kapa¤› kald›r›n›z.

Eflya gözü
E00713800039

Açmak için kolu çekiniz (A).
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Bardak tutucu
E00714500033

Ön koltuk için
Bardak tutucu orta konsolun önündedir.

Arka koltuk için (Wagon)
1. Kol dayamas›n› indiriniz. E00716900031

D‹KKAT!

● Arac› sürerken herhangi birfley içmeyiniz; aksi taktirde

dikkatiniz da¤›larak kaza yapabilirsiniz.
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2. Bardak tutucuyu kullanmak için, kapa¤› (A), kapa¤›n yan
yüzünü elinizle tutarak aç›n›z.

Bagaj zemini alet gözleri (Wagon)
E00714900011

Eflya gözü bagaj bölmesinin içindedir.

1- Bagaj zemini alet gözü (SOL)
2- Bagaj zemini alet gözü (ORTA)
3- Bagaj zemini alet gözü (SA⁄)
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Kutuyu kullanmak için bagaj zemin tahtas›n› kald›r›n›z. Yan kutu (Wagon)
E00717000013

Eflya gözü bagaj bölmesinin içindedir.

1-  Açmak için
2-  Kapatmak için
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fiapkal›k (Wagon)
E00715500056

1. Yay gergili flapkal›¤› d›flar› çekip montaj kanallar›n› tak›n›z
(A).

2. Kapa¤› montaj kanal›ndan ç›kart›n›z flapkal›k otomatik
olarak toplan›r.

NOT
● fiapkal›¤›n üzerine bagaj yerlefltirmeyiniz.

Montaj konumunun de¤ifltirilmesi
fiapkal›k için iki tane montaj deli¤i (A) vard›r.
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1. Sürgülerden birini (B) arac›n içine do¤ru kayd›r›p ç›k›k
parçay› (C) kullan›lacak montaj deli¤ine tak›n›z. Karfl›t
sürgüyü ayn› flekilde kayd›r›n›z.

2. Konumu de¤ifltirdikten sonra s›k›ca yerine oturdu¤undan
emin olmak için tüm flapkal›¤› hafifçe sallay›n›z.

NOT
● Arka koltuk arkal›¤› flapkal›¤a temas ederse flapkal›¤› ileri

do¤ru kayd›r›n›z.
fiapkal›k, arka koltu¤un arkal›¤›na dayan›yorsa k›r›labilir.

Ç›kartmak için
1. fiapkal›¤› geri toplay›n›z.
2. Sürgülerden birini (B) arac›n içine do¤ru kayd›r›p flapkal›¤›

ç›kartmak için kald›r›n›z.

fiapkal›¤› takmak için, sökme ad›mlar›n› anlat›lan prosedürü
tersine takip ederek gerçeklefltiriniz. Takt›ktan sonra, s›k›ca yerine
oturdu¤undan emin olmak için tüm flapkal›¤› hafifçe sallay›n›z.
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Yerlefltirmek için
fiapkal›¤› kullan›lmad›¤› zaman bagaj zemin kutusunda muhafaza
edebilirsiniz.

1. Bagaj zemin tahtas›n› kald›r›n›z.
2. Bagaj zemin kutusunun içindeki deli¤in (D) yanlar›ndaki

sürgüyü itiniz.

3. Bagaj zemin tahtas›n› orijinal konumuna geri getiriniz.
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Bagaj kancalar› (Wagon)
E00715700045

Zeminde ve bagaj bölmesinin yan duvarlar›nda kancalar mevcuttur.
Bagaj›n›z› ba¤lamak için bu kancalar› kullan›n›z.

D‹KKAT!

● Bagaj bölmesini koltuk yüksekli¤inden daha üst
noktaya kadar doldurmay›n›z.
Bagaj› s›k›ca ba¤lay›n›z.
Aksi taktirde, arka görüfl aç›s›n›n azalmas›ndan veya
ani bir fren esnas›nda f›rlayan eflyalardan dolay› ciddi
kazalar olabilir.
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Arac›n›z yolda kal›rsa
E00800100013

Arac›n›z ar›zalanarak yolda kal›rsa, yolun kenar›na çekip dörtlü
flaflörleri yak›n›z.

Motor durursa/ ar›zalan›rsa
Motor durursa, arac›n çal›flan fonksiyonlar› ve kontrolleri bundan
etkilenir. Afla¤›daki ifllemleri uygulayarak, arac›n›z› emniyetli
bir yere çekiniz.

Fren servosu çal›flmayaca¤› için, fren pedal›n›n sertli¤i artar.
Frenlere normalden daha kuvvetli bas›n›z.
Hidrolik direksiyon pompas› çal›flmayaca¤› için, direksiyon
dönüfllerde a¤›rlafl›r. Direksiyonu normalden daha fazla
kuvvet harcayarak döndürünüz.

Motor bir kavflakta ar›za yaparsa

Arac› güvenli bir yere itmek için araçtaki yolculardan, yoldan
geçenlerden vs. yard›m isteyiniz.

●

●

Acil bir durumda motorun çal›flt›r›lmas›
E00800500046

Akü zay›flad›¤› veya bitti¤i için motoru çal›flt›ram›yorsan›z,
motoru çal›flt›rmak için, akü takviye kablolar› arac›l›¤›yla baflka
bir arac›n aküsünden faydalanabilirsiniz.

1. Araçlar›, akü takviye kablolar› rahatça ba¤lanabilecek
flekilde birbirine yaklaflt›r›n›z; araçlar›n birbirine de¤me-
mesine dikkat ediniz. E¤er de¤erlerse bu, istemedi¤iniz
flasi etkisi yapar. Bu durumda arabay› çal›flt›ramazs›n›z ve
flasi ba¤lant›s›n›n kötü yap›lmas› da elektrik sisteminin
zarar görmesine sebep olabilir.

UYARI!

● Baflka bir arac›n servo kablolar›n› kullanarak arac›
çal›flt›rmak için, kullanma el kitab›ndaki bilgilere
göre do¤ru prosedürleri uygulay›n›z. ‹fllemlerin yanl›fl
yap›lmas›, yang›na veya patlamaya yada arac›n›z›n
hasar görmesine sebep olabilir.

D‹KKAT!

● Di¤er arac› kontrol ediniz. Aküsü 12 voltluk olmal›d›r.

E¤er, di¤er arac›n aküsü 12 volt de¤ilse, takviye yap›l-

mas› her iki araca da zarar verebilir.
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2. Araçlar kayarsa, yaralanabilirsiniz. Her iki arac›n el frenini
çekiniz. Otomatik vitesli ise vitesi “P” (PARK) konumuna,
düz vitesli ise “N” (Bofl) konumuna getiriniz. Konta¤›
kapat›n›z.

NOT
● Tüm lambalar›, ›s›t›c›y› ve di¤er elektrikle çal›flan sistemleri

kapat›n›z. Bu, k›v›lc›m ç›kmas›n› önleyecek ve her iki aküyü
de koruyacakt›r.
3. Akü suyunun uygun seviyede oldu¤undan emin olunuz.

 Bkz. sayfa 8-15 “Akü”.

NOT
● Takviye kablosunu akünün pozitif terminaline ba¤lamadan

önce kapa¤› ç›kar›n›z.

UYARI!

● Her iki arac›n da kontaklar›n› kapat›n›z. Kablolar›

ve elbiselerinizi, fan veya tahrik kay›fllar›na s›k›flt›rma-

maya dikkat ediniz. Aksi taktirde yaralanmaya sebep

olabilir.

UYARI!

● Akü suyu görünür de¤ilse veya donmufl gibi
gözüküyorsa, baflka bir aküden takviyeyle arac› çal›fl-
t›rmaya çal›flmay›n›z.
S›cakl›k s›f›r›n alt›nda ise veya akü suyu uygun
seviyede de¤il ise akü delinebilir veya patlayabilir.

4. Takviye kablosunun bir ucunu, boflalm›fl durumdaki akünün
(A) pozitif (+) kutup bafl›na, di¤er ucunu da takviye aküsünün
(B) pozitif (+) kutup bafl›na ba¤lay›n›z.

5. Di¤er takviye kablosunun bir ucunu takviye aküsünün nega-
tif (-) kutup bafl›na ve öbür ucunu da aküsü boflalt›lm›fl du-
rumdaki arac›n motor blo¤una, aküden en uzak noktaya
ba¤lay›n›z.
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6. Takviye aküsünün bulundu¤u arac› çal›flt›r›n›z, motoru
birkaç dakika rölantide tuttuktan sonra, boflalm›fl akünün
bulundu¤u arac› çal›flt›r›n›z.

7. Motor çal›flt›ktan sonra, kablolar› ba¤lant›ya göre ters s›rada
sökünüz.

UYARI!

●

●

D‹KKAT!

●

●

D‹KKAT!

● Takviye olarak kulland›¤›n›z arac›n motorunu, her

zaman çal›fl›r durumda tutunuz.

UYARI!

●

●

●

●

→ → →                                ba¤lant› s›ralamas›na uymaya

dikkat ediniz.

       ba¤lant›s›n›n gösterilen noktada (resimde göste-

rilmifltir) yap›ld›¤›ndan emin olunuz. E¤er ba¤lant›

do¤-rudan akünün negatif kutup bafl›na yap›lm›flsa,

aküden ç›kan yan›c› gazlar yang›na ve patlamaya

sebep olabilir.

Takviye kablosunu ba¤larken, pozitif (+) kabloyu ne-

gatif (-) kutup bafl›na ba¤lamay›n›z. Aksi taktirde k›-

v›lc›mlar akünün patlamas›na sebep olabilir.

●

● Takviye kablosunun, motor bölümündeki so¤utucu
fan veya di¤er döner parçalara tak›lmas›na dikkat
ediniz.
Akü ebat›na uygun kablo kullan›n›z.  Aksi taktirde,
kablolar hasar görebilir.
Kullanmadan önce, takviye kablolar›n›n hasar
görmedi¤inden ve afl›nmad›¤›ndan emin olunuz.

Araca tak›l› iken aküyü flarj etmek patlamas›na sebep

olabilir, veya araç hasar görebilir. E¤er akünün

kaç›n›lmaz nedenlerden dolay› flarj edilmesi gereki-

yorsa, araç taraf›ndaki aküye ba¤lanan negatif (-)

kutup bafl› kablosunu sökünüz.

K›v›lc›mlar›, sigaralar› ve alevleri aküden uzak tutu-

nuz; akü patlayabilir.

Aküyü flarj ederken veya kapal› bir alanda kullan›rken,

yeterli miktarda havaland›rma olmas›na dikkat ediniz.

Aküyü flarj etmeden önce bütün kapaklar› ç›kar›n›z.
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Arac›n›zda ABS frenleri vard›r
ABS fren sistemi olmayan araçlarda, akü tam flarj edilmeden
araç hareket ettirilirse, motorun düzensiz devri ABS fren sistemi
uyar› lambas›n›n yanmas›na sebep olabilir.
Bkz. sayfa 4-28 “ABS fren sistemi”.

Motorunuz hararet yaparsa
E00800600047

E¤er hararet göstergesi, hararet bölgesinde uzun süre kal›rsa,
motorunuz hararet yap›yor olabilir. Bu ifllemleri, durumu ifllemleri
uygulay›n›z:

1. Arac› emniyetli bir yerde durdurunuz.
2. Motoru çal›fl›r durumda b›rakarak, motor bölmesini

havaland›rmak için, kaputu kald›r›n›z.

● Akü suyu, tahrifl edici özelli¤i olan seyreltilmifl sülfürik

asittir. E¤er akü suyu elinize, gözünüze, elbisenize, vb.

veya arac›n›z›n boyal› yüzeylerine temas ederse, bol

su ile iyice y›kay›n›z. E¤er akü suyu gözlerinize kaçarsa,

hemen bol su ile iyice y›kay›p acilen bir sa¤l›k

kurulufluna baflvurunuz.

D‹KKAT!

●

●

●

UYARI!

UYARI!

●

●

●

Arac›n›z› çekerek veya iterek motoru çal›flt›rmay›
denemeyiniz.
Bu, araca zarar verebilir.
Akünün yak›n›nda çal›fl›rken, daima koruyucu gözlük
tak›n›z.
Aküyü çocuklar›n ulaflamayaca¤› bir yerde saklay›n›z.

Kaputun alt›nda kaynamakta olan suyun f›flk›rabi-
lece¤ini ve destek çubu¤unun fazlaca ›s›nm›fl
olabilece¤ini unutmay›n›z. Kaputu aniden açarsan›z,
yanabilirsiniz.
Yedek depodan f›flk›rmas› muhtemel olan s›cak su
buhar›na karfl› dikkatli olunuz.
Motor s›cakken radyatör kapa¤›n› açmaya çal›flma-
y›n›z.
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NOT
● Radyatör fan›n›n dönmeye devam edip etmedi¤ini kontrol

ediniz. E¤er dönmüyorsa, motoru derhal durdurarak
MITSUBISHI yetkili servisinden yard›m isteyiniz.

3. Motor so¤utma suyu s›cakl›¤› normal çal›flma s›cakl›¤›na
düfltü¤ü zaman motoru durdurunuz.

A- Radyatör fan›
B- Radyatör kapa¤›
C- Yedek depo
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4. Yedek depodaki so¤utma suyu seviyesini kontrol ediniz.
Yedek depo kapa¤›nda (A) bir seviye çubu¤u bulunmaktad›r.
Seviye çubu¤unu ç›kart›p temiz bir bezle siliniz. Seviye
çubu¤unu gidebildi¤i yere kadar tekrar sokunuz. Seviye
çubu¤unu ç›kart›p so¤utma s›v›s› seviyesine bak›n›z;
gösterilen aral›k dahilinde olmal›d›r.
Hiç su kalmam›flsa, radyatör kapa¤›n› (B) ç›karmadan önce
motorun so¤umas›n› bekleyiniz, çünkü s›cak buhar veya
kaynar su radyatör a¤z›ndan d›flar› f›flk›rarak sizi yakabilir.

5. Gerekirse, radyatöre ve/veya yedek su deposuna su ekleyiniz
(Bkz. “Bak›m” bölümü).

6. Radyatör hortumlar›nda s›z›nt› olup olmad›¤›n› ve fan
kay›fllar›nda gevfleklik veya hasar olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
E¤er so¤utma sisteminde veya fan kay›fllar›nda herhangi
bir sorun varsa, MITSUBISHI yetkili servisine baflvurunuz.

Full

Low

D‹KKAT!

● Motor s›cakken, so¤uk suyun birden ilave edilmesi,

silindir kapa¤›n›n ve/veya blo¤unun çatlamas›na neden

olabilir; su eklemek için, motoru çal›flt›rd›ktan sonra

bir müddet bekleyiniz.
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Aletler ve kriko
E00800900040

Yerlefltirme
Acil durumlar için, aletlerin ve krikonun konuldu¤u yeri
unutmay›n›z.

A- Aletler
B- Kriko

Sedan

A- Aletler
B- Kriko

Wagon
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Aletler                                                                               Kriko

1- Ç›kartmak için
Kriko alçalacak flekilde kriko kolunu çevirip ba¤lant› braketinden
(A) ay›r›n›z.
2- Yerlefltirmek için
Kriko yerine sabitlenene kadar aç›lacak flekilde kriko kolunu eli-
nizle döndürünüz.

1- Alet çantas›
2- Aç›k anahtar
3- Bijon anahtar›
4- Çubuk
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Arac›n kriko ile kald›r›lmas›
E00801000048

1. Arac› düz ve sert bir zemine park ediniz.
2. Dörtlü flaflörleri yak›p kontak anahtar›n› “LOCK” (K‹L‹TL‹)

konumuna getiriniz.
3. El frenini s›k›ca çekiniz, vites kolunu (düz flanz›man) 1.

vitese veya vites seçme kolunu (otomatik flanz›man) “P”
(PARK) konumuna getiriniz.

4. Araçtan yeterince uzak bir noktaya üçgen reflektör, sinyal
lambas› vs. gibi bir ikaz yerlefltirip tüm yolcular›n›z› araçtan
indiriniz.

5. Krikoyla kald›rd›ktan sonra arac›n kaymas›n› önlemek için,
de¤ifltirilen tekerle¤in (B) çapraz›ndaki tekerle¤e (A) takoz
koyunuz.

NOT
● fiekildeki takoz araçla birlikte verilmemifltir. Gerekti¤inde

kullan›lmak üzere arac›n›zda bir tane takoz bulundurman›z
önerilir.
Bir takoz mevcut de¤ilse, tekerle¤i hareketsiz tutacak
büyüklükte bir tafl veya herhangi bir engel kullan›labilinir.

●

UYARI!

● Arac› kriko ile kald›r›rken do¤ru tekerle¤e takoz yer-

lefltirdi¤inizden emin olunuz. Araç kriko ile kald›-

r›lm›flken hareket ederse, kriko yerinden kayarak bir

kazaya neden olabilir.

6. Resimde gösterilen kriko noktalar›ndan (C) birinin alt›na
krikoyu yerlefltiriniz. Kriko noktas›n›, de¤ifltirilecek lasti¤in
yak›n›nda tutunuz.
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7. Flanfl k›sm› (D) krikonun üstündeki yuvaya (E) oturuncaya
kadar, kriko kolunu elinizle döndürünüz.

8. Bagajdan bijon anahtar›n› ve levyeyi ç›kart›n›z. (Bkz. sayfa
6-8 “Alet ve kriko”.)

9. Levyeyi (F) bijon anahtar›na (G) tak›n›z. Sonra da resimde
gösterildi¤i gibi, demirin ucunu milin kriko ucuna yerlefl-
tiriniz.
Lastik hafifçe yukar› kalk›ncaya kadar bijon anahtar›n› ya-
vaflça çeviriniz.

UYARI!

●

●

UYARI!

●

●
●

●
●

Lastik yerden ayr›l›r ayr›lmaz krikoyu kald›rma ifllemine son

veriniz. Arac›n daha fazla kald›r›lmas› tehlikelidir. 

Kesinlikle kriko ile kald›r›lm›fl olan bir arac›n alt›na girmeyiniz.

Kriko ile kald›r›lan arac› sarsmaktan veya arac› uzun süre

krikonun üstünde b›rakmaktan kaç›n›n›z. Bunlar›n her ikisi

de çok tehlikelidir.

Arac›n›zla birlikte gelenden farkl› bir kriko kullanmay›n›z.

Kriko, lastik de¤ifltirme iflleminden baflka amaçlar için

kullan›lmamal›d›r.

Krikoyu sadece burada gösterilen konumlara yerlefltiriniz.

Kriko yanl›fl bir yere yerlefltirilirse arac›n›za zarar verebilir

veya kriko düflerek yaralanmalara neden olabilir.

Krikoyu e¤imli veya yumuflak sat›hlarda kullanmay›n›z.

Aksi taktirde, kriko kayabilir veyaralanmalara yol açabilir.

Krikoyu daima düz ve sert bir zemin üzerine oturtunuz.

Krikoyu yerlefltirmeden önce krikonun alt›nda kum veya

çak›l tafl› olmad›¤›ndan emin olunuz.
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Stepne
E00801100052

Stepnenin hava bas›nc›n› her hafta kontrol ederek, acil durumlarda
kullan›lmaya haz›r oldu¤undan emin olunuz.
Stepnenin daima en yüksek hava bas›nc›nda tutulmas›, onu her
türlü durumda (flehir içinde, yüksek h›zda, a¤›r yük alt›nda, vb.)
kullanabilmenizi sa¤lar.
Stepne, bagaj bölümünde bagaj zemin tahtas›n›n alt›nda (Sedan)
veya bagaj zemini alet gözünün alt›nda (Wagon) bulunmaktad›r;
ç›kartmak için stepneyi ba¤layan c›vatalar› bijon anahtar›n› kulla-
narak çözün ve stepneyi d›flar› ç›kart›n›z.

●

●

●

UYARI!

D‹KKAT!

●

●

●

Kriko ile kald›r›lm›fl olan bir araçta kimse bulun-

mamal›d›r.

Araç, krikonun üstündeyken motoru çal›flt›rmay›n›z.

Kald›r›lm›fl tekerlekleri döndürmeyiniz. Hala yerde

olan lastik dönerek arac› krikodan düflürebilir.

Stepne bagajda muhafaza edilirken bas›nc› periyodik

olarak kontrol edilmeli ve belirtilen bas›nç de¤erinde

muhafaza edilmelidir.

Yetersiz lastik bas›nc›yla seyir bir kazaya neden

olabilir. Baflka hiçbir seçene¤inizin olmad›¤› bir

durumda yetersiz hava bas›nc›na sahip bir lastikle

devam etmeniz gerekiyorsa h›z›n›z› düflük tutunuz ve

lasti¤i en k›sa sürede flifliriniz. (Bkz. sayfa 8-17 “Lastik

fliflirme bas›nçlar›”.)

‹nce stepne sadece geçici kullan›m içindir ve mümkün

olan en k›sa sürede, orijinal tekerlek tamir edilmeli

veya de¤ifltirilmelidir.

‹nce stepne kullan›l›rken, araç 80 km/saatin üzerindeki

h›zlarda kullan›lmamal›d›r.
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●

●

●

D‹KKAT! D‹KKAT!

● ‹nce stepne tekerle¤inize patinaj zinciri takmay›n›z.
Bu tekerle¤in ebat› daha küçük oldu¤u için, kar zinciri
tam olarak uymayabilir. Tekerlek hasar görebilece¤i
gibi, zinciri de kaybedebilirsiniz.
Patinaj zinciri kullan›rken ön tekerleklerinizden birisi
patlarsa, zincirleri kullanmaya devam edebilmek için,
önce arka tekerleklerden birisini küçük stepne
tekerleklere de¤ifltiriniz ve ç›kan arka tekerle¤i
patlayan ön tekerle¤in yerine tak›n›z.

‹nce stepne tekerle¤in kontrolü ve yol tutuflu, standart

stepne kadar iyi de¤ildir. ‹nce stepneyi kullan›rken,

çabuk kalk›fllardan, ani frenden ve keskin dönüfllerden

sak›n›n›z.

Otomatik araç y›kama makinelerinin içinden ve arac›n

alt›na zarar verebilecek engellerin üstünden geçmekten

sak›n›n›z. ‹nce stepne tekerlek orijinal tekerlekten

daha küçük oldu¤u için, arac›n yerden yüksekli¤i

biraz azal›r.

‹nce stepne, arac›n›z için özel olarak haz›rlanm›flt›r

ve herhangi baflka bir araçta kullan›lmamal›d›r.
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Lasti¤ini de¤ifltirilmesi
E00801200066

Lasti¤i de¤ifltirmeden önce arac›n›z› güvenli, düz bir yüzeyde
park ediniz.
1. Arac› düz ve sert bir zemine park ediniz.
2. Dörtlü flaflörleri yak›p kontak anahtar›n› “LOCK” (K‹L‹TL‹)

konumuna getiriniz.
3. El frenini s›k›ca çekiniz, vites kolunu (düz flanz›man) 1. vitese

veya vites seçme kolunu (otomatik flanz›man) “P” (PARK)
konumuna getiriniz.

4. Araçtan yeterince uzak bir noktaya üçgen reflektör, sinyal
lambas› vs. gibi bir ikaz yerlefltirip tüm yolcular›n›z› araçtan
indiriniz.

5. Krikoyla kald›rd›ktan sonra arac›n kaymas›n› önlemek için,
de¤ifltirilen tekerle¤in (B) çapraz karfl›s›ndaki tekerle¤e (A)
takoz koyunuz.

D‹KKAT!

●

●

●

●

‹nce stepnenin lasti¤i di¤er tekerlekler üzerinde kulla-

n›lmamal› ve standart lastikler, kar lastikleri, jant

kapaklar› ve trim halkalar› da, ince stepne tekerle¤e

tak›lmamal›d›r. Bu tür uygulamalarda, bu parçalar

veya arac›n di¤er parçalar› hasar görebilir.

‹nce stepnenin tak›lmas›ndan sonra, bu lasti¤in çap›

standart lastikten daha küçük oldu¤u için, arac›n

toplam yüksekli¤i biraz azalacakt›r. Yoldaki tümsek-

lerin üstünden geçerken, arac›n›z› standart lastik tak›l›

oldu¤u zamanki gibi kullanmamaya dikkat ediniz.

Ayn› anda birden fazla ince stepne tekerlek takmay›n›z.

Üzerindeki afl›nma göstergesi ortaya ç›kt›¤› zaman,

lastik de¤ifltirilmelidir.

(Bkz. sayfa 8-19 “Difl afl›nma göstergeleri”).
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NOT
● fiekildeki takoz araçla birlikte verilmemifltir. Gerekti¤inde

kullan›lmak üzere arac›n›zda bir tane takoz bulundurman›z
önerilir.
Bir takoz mevcut de¤ilse, tekerle¤i hareketsiz tutacak
büyüklükte bir tafl veya herhangi bir engel kullan›labilinir.

●

6. Stepne tekerle¤i, krikoyu ve bijon anahtar›n› haz›rlay›n›z.

NOT
● Stepneyi araç gövdesinin alt›na, krikonun yak›n›na yerlefl-

tiriniz: Bu yerlefltirme krikonun yerinden ç›kmas› durumuna
karfl› emniyet sa¤lar.

UYARI!

● Arac› kriko ile kald›r›rken do¤ru tekerle¤e takoz
yerlefltirdi¤inizden emin olunuz. Araç kriko ile
kald›r›lm›flken hareket ederse, kriko yerinden kayarak
bir kazaya neden olabilir.
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7. Jant kapa¤› bulunan araçlarda ilk önce jant kapaklar›n›
ç›kart›n›z (“Jant kapaklar›” bölümüne bak›n›z): Daha sonra
bijon anahtar›yla bijonlar› gevfletiniz. Bu aflamada bijonlar›
ç›karmay›n›z.

8. Patlak lasti¤e en yak›n kriko yerlefltirme noktas›n› belirlemek
için “Arac›n kriko ile kald›r›lmas›” bölümüne bak›n›z. Daha
sonra krikoyu yerlefltirip lastik yerden hafifçe kesilene kadar
arac› kald›r›n›z.

9. Bijonlar›, bijon anahtar› ile ç›kard›ktan sonra jant› sökünüz.

10.Poyra yüzeyindeki (C), bijonlardaki (D) veya janttaki montaj
deliklerindeki (E) tüm çamur vs. temizleyip daha sonra
stepneyi tak›n›z.

D‹KKAT!

● Lasti¤i de¤ifltirirken jant yüzeyini erkenden afl›n-
mas›na neden olacak flekilde çizmemek için jant
kapa¤›n› dikkatli bir flekilde tutunuz.

Dört bijon Befl bijon
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11. Dört bijonlu araçlarda (Tip 1), bijonlar›n konik uçlar› içeri
do¤ru gelecek flekilde tekerlek bofllu¤unu elle al›n›z.

Befl bijonlu araçlarda bijonlar›n flanfllar› janta temas edene
kadar bijonlar› geçici olarak elinizle s›k›n›z.

Çelik jant

Alüminyum jant
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Küçük stepnede, bijonlar› konik uçlar› içeri do¤ru gelecek
flekilde tak›p bofllu¤unu elle al›n›z.

12. Arac› yavaflça afla¤› indirdikten sonra, tüm bijonlar› burada
belirtilen tork de¤erine ulaflana kadar, resimdeki s›raya göre
s›k›n›z.
S›kma torku 88 ila 108 Nm
(Araçla birlikte verilen bijon anahtar›n›n ucuna 350 ila 420
N’luk bir kuvvet uygulanarak elde edilir)

13. Krikoyu indirip ç›kart›n›z ve daha sonra krikoyu, patlak
lasti¤i ve takozu yerlefltiriniz. Patlak lasti¤i en k›sa zamanda
tamir ettiriniz.

D‹KKAT!

● Bijonlara veya somunlara kesinlikle ya¤ sürmeyiniz

aksi takdirde çok fazla s›k›l›rlar.

D‹KKAT!

● Bijon anahtar›na ilave güç uygulamak için aya¤›n›z›

veya uzatma borusu kullanmay›n›z. Aksi takdirde

somunlar afl›r› s›k›l›r.

Dört bijon Befl bijon
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14. Lasti¤in hava bas›nc›n› kontrol ediniz. Do¤ru bas›nç de¤erleri
kap›daki etikette gösterilmektedir. fiekle bak›n›z.

Jant kapaklar›
E00801300025

Ç›kartmak için

Bijon anahtar›n›n ucunu bir bez parças›yla sar›p, jant kapa¤›n›n
kenar›ndan sokarak kapa¤› kan›rt›p tekerlekten ay›r›n›z. Ayn›
prosedürü di¤er jant kapa¤› kenarlar›na uygulayarak jant kapa¤›n›
janttan tamamen ç›kart›n›z.

NOT
● Jant kapa¤› plastikten yap›lm›flt›r; kan›rt›rken dikkatli olunuz.

D‹KKAT!

●

●

●

● D‹KKAT!

● Jant kapa¤›n› elle ç›karmaya çal›fl›rsan›z, parmaklar›-

n›z› incitebilirsiniz.

Stepne tekerlek bagajda muhafaza edilirken bas›nc›
periyodik olarak kontrol edilmeli ve belirtilen bas›nç
de¤erinde muhafaza edilmelidir.
Lasti¤i de¤ifltirdikten yaklafl›k 1.000 km sonra
gevflemediklerinden emin olmak için bijonlar› tekrar
s›k›n›z.
E¤er lasti¤i de¤ifltirdikten sonra direksiyon titrerse,
lasti¤inizin balans ayar›n› en yak›n MITSUBISHI
yetkili servisine kontrol ettiriniz.
Farkl› tipte lastikleri birlikte takmay›n›z veya farkl›
ölçüdeki lastikleri birlikte kullanmay›n›z. Bu flekilde
lastikler erken afl›n›r veya araç kontrolü kötüleflir.
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Takmak için

Bijonlar› jant kapa¤›ndaki montaj delikleriyle ve supab› (A) jant
kapa¤›ndaki supap deli¤iyle (B) hizalay›n›z.
Daha sonra, jant kapa¤›n›n d›fl kenarlar›na elinizle hafifçe vurarak
emniyetli bir flekilde yerine oturtunuz.

NOT
● Tüm jant kapaklar›nda kapa¤›n ters taraf›nda supap yerini

göstermek üzere bir iflaret (C) vard›r.
Jant kapa¤›na jant› takmadan önce iflaretli sibop deli¤inin
oldu¤u yerin sibopla ayn› hizada oldu¤undan emin olunuz.

Çekilmesi
E00801500056

Arac›n›z çekilecekse
Arac›n çekilmesi gerekliyse, bu ifllemin MITSUBISHI yetkili
servisiniz taraf›ndan veya ticari bir çekici servis taraf›ndan
yap›lmas›n› tavsiye ederiz.
Afla¤›daki durumlarda arac›n›z› bir çekici kamyon kullanarak
tafl›y›n›z.

● Motor çal›fl›rken araç hareket etmiyorsa veya anormal bir
ses ç›k›yorsa.
Otomatik flanz›man hidroli¤i bitmiflse. (otomatik flanz›man)●

Arac›n›z› ancak MITSUBISHI yetkili servisinden veya ticari bir
çekici servisten çekme hizmeti alam›yorsan›z bu bölümde verilen
“Arac›n acil durumda çekilmesi” bölümünde verilen talimatlara
göre dikkatli bir flekilde çekiniz.

Araç çekme ile ilgili hukuki mevzuat, ülkeden ülkeye de¤ifllik
gösterir. Arac›n›z› kulland›¤›n›z ülkedeki kurallara uyman›z›
tavsiye ederiz.
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Çekici ile arac›n›z›n çekilmesi

Arac›n arka tekerlekleri havada iken çekilmesi (Tip B)
Vites kolunu (düz flanz›man) “Bofla” veya vites seçme kolunu
(otomatik flanz›man) “N” (NEUTRAL) konumuna getiriniz.
Kontak anahtar›n› “ACC” konumuna al›n›z ve direksiyonu bir
ip ile düz konuma sabitleyiniz. Çekme esnas›nda kesinlikle
kontak anahtar›n› “LOCK” konumuna getirmeyiniz.

Tip A

Tip B

Tip C

Tip D

Tip E

D‹KKAT!

●

●

●

Bu araç resimde gösterildi¤i flekilde ask› tipi çekici

araç taraf›ndan çekilmemelidir (Tip A). Ask› kullan›m›

tampona ve araç burnuna hasar verebilir.

fianz›man ar›zal›ysa veya hasar görmüflse arac› çekifl

tekerleklerini resimde gösterildi¤i gibi tafl›y›c›ya

koyarak çekiniz (Tip C, D veya E).

Otomatik flanz›manl› bir arac› resimde gösterildi¤i

gibi (Tip B) çekifl tekerlekleri yerdeyken çekmek

istiyorsan›z afla¤›daki çekme h›z› ve mesafesinin

kesinlikle afl›lmad›¤›ndan emin olunuz, aksi takdirde

flanz›man hasar görür.

Çekme h›z›: 50 km/ s

Çekme mesafesi: 30 km
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Arac›n ön tekerlekleri havada iken çekilmesi (Tip C)
El frenini indiriniz.
Vites kolunu (düz flanz›man) “Bofla” veya vites seçme kolunu
(otomatik flanz›man) “N” (NEUTRAL) konumuna getiriniz.

Acil durumda çekme
Acil durumda çekme hizmeti mevcut de¤ilse arac›n›z geçici
olarak çekme kancas›na tak›lm›fl çekme halat› veya zinciri ile
çekilebilir.
Arac›n›z›n baflka bir araç taraf›ndan çekilece¤i veya baflka bir
arac› çekece¤i durumda afla¤›daki hususlara dikkat ediniz.

Arac›n›z baflka bir araç taraf›ndan çekilirken
1.Ön çekme kancas› (A) resimde gösterildi¤i flekilde

yerlefltirilmifltir. Çekme halat›n› ön çekme kancas›na ba¤lay›n›z.

D‹KKAT!

● Otomatik flanz›manl› bir otomobili, otomatik flanz›man

ya¤› azken kesinlikle arka tekerlekleri havada olarak

(ve ön tekerlekler yerde) çekmeyiniz. Aksi takdirde

flanz›manda ciddi ve pahal› hasarlara yol açabilir.
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NOT
● Kapa¤› ç›karmadan arac›n çekilmesi çekme halat›n›n

tampona sürtmesine ve tamponun hasar görmesine veya
deforme olmas›na neden olur.
Çekme ifllemi için ba¤lama kancas›n› (B) kullanmay›n›z.
Bu kanca arac›n kendisini tafl›mak amac›yla temin edilmifltir.
Belirtilen çekme kancas›ndan (A) farkl› bir parçan›n
kullan›lmas›, araç gövdesine hasar verebilir.
Çelik halat veya metal zincir kullan›m› araç gövdesinde
hasara neden olabilir. En iyisi metal olmayan halat
kullan›m›d›r. Çelik halat veya metal zincir kullanacaksan›z
araç gövdesine temas etti¤i yerleri bir bez ile sar›n›z.
Çekme halat›n›n mümkün oldu¤unca yere paralel olmas›na
dikkat ediniz. E¤ik bir çekme halat› araç gövdesine hasar
verebilir.
Hende¤e düflmüfl bir arac› çekip ç›karmaya çal›flmay›n›z,
çünkü çekme halat› yere paralel tutulamaz.

●

●

●

●

2. Her iki klipsi (C) klips t›rnaklar›na düz bir b›çak (veya
düz) tornavida sokup kald›rarak ç›kart›n›z. Kapa¤› ç›kart›n›z
(D). Çekme ifllemi bitti¤inde takma ifllemini, yukar›da
anlat›lan prosedürü tersten uygulayarak yerine yerlefltiriniz.

3. Motoru çal›fl›r durumda tutunuz.
Motor çal›flm›yorsa direksiyon kilidini açmak için konta¤›
“ACC” veya “ON” konumuna çeviriniz.

D‹KKAT!

● Motor çal›flm›yorsa fren takviyesi ve hidrolik
direksiyon pompas› çal›flmaz. Yani, fren pedal›na bas›l›
tutmak için ve direksiyonu çevirmek için daha fazla
çaba gerekecektir. Bu nedenle, arac›n kullan›m›
normalden daha zor hale gelir.
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4. Vites kolunu (düz flanz›man) “Bofla” veya vites seçme
kolunu (otomatik flanz›man) “N” (NEUTRAL) konumuna
getiriniz.

5. Kanunen gerekiyorsa dörtlü flaflörlerinizi yak›n›z.
(Ülkenizdeki trafik kanun ve kurallar›na uyunuz)

6. Çekme ifllemi esnas›nda her iki arac›n sürücüsü aras›nda
yak›n temas oldu¤undan ve araçlar›n düflük h›zda
seyretti¤inden emin olunuz.

● Araç seyir halindeyken anahtar› “LOCK” konumunda
b›rakmay›n›z veya kontak anahtar›n› kontaktan
ç›karmay›n›z. Direksiyon kilitlenir ve kontrolünüzü
kaybetmenize yol açar.

D‹KKAT!

UYARI!

● Çekici arac›n egzoz gaz›n›n giriflini önlemek için hava
seçme anahtar›n›z› iç hava sirkülasyonu konumuna
getirin.

D‹KKAT!

●

●

●

Ani frenden, ani gazdan ve keskin dönüfllerden

kaç›n›n›z; bu tür ifllemler çekme kancalar›na veya

çekme halat›na zarar verebilir.

Yak›n civardaki insanlar yaralanabilir.

Yokufl afla¤› giderken, frenler afl›r› miktarda ›s›narak

tutmayabilir. Arac›n›z nakletmek çin çekici kullan›n›z.

Otomatik flanz›manl› bir arac› çekifl tekerlekleri

yerdeyken (Tip B) çekmek istiyorsan›z afla¤›daki

çekme h›z› ve mesafesinin kesinlikle afl›lmad›¤›ndan

emin olunuz, aksi takdirde flanz›man hasar görür.

Çekme h›z›: 50 km/ s

Çekme mesafesi: 30 km
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Arac›n›zla baflka bir arac› çekerken
Arka çekme kancas› (E) resimde gösterildi¤i flekilde yerlefltiril-
mifltir. Çekme halat›n› arka çekme kancas›na ba¤lay›n›z.

NOT
● Arac›n›z ancak di¤er arac›n a¤›rl›¤› sizin arac›n›z›nkinden

daha az ise di¤er arac› çekmek için kullan›labilinir.

Sedan

Wagon
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Akü de¤ifltirildikten sonra motor devri
dengesiz hale gelirse yap›lacaklar

E00801600031

Akü de¤ifltirildikten sonra motor devri dengesiz hale gelirse,
motoru afla¤›daki yöntemle s›f›rlay›n›z.

1. Arac› emniyetli bir yerde durdurunuz.
2. Otomatik flanz›manl› araçlarda vites kolunu “P” (PARK)

konumuna getiriniz. Düz flanz›manl› araçlarda vites kolunu
“N” (bofl) konumuna getiriniz. Motoru durdurunuz.

3. Motoru tekrar çal›flt›r›n›z.
4. Klimay› kapat›n›z.
5. Su s›cakl›k göstergesinin ibresi gösterge ortas›nda

sabitlenene kadar motoru ›s›t›n›z.
6. Motoru durdurup tekrar çal›flt›r›n›z.
7. Motoru yaklafl›k 10 dakika rölantide çal›flt›r›n›z.
8. Motor devri dengeye geldi¤inde, s›f›rlama ifllemi

tamamlan›r.

NOT
● S›f›rlama prosedürü uyguland›ktan sonra motor devri

dengesiz olmaya devam ediyorsa, arac› bir MITSUBISHI
yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

Arac›n zor flartlar alt›nda kullan›lmas›
E00801700045

Arac›n›z kara, kuma veya çamura saplan›rsa

Arac›n›z kara, kuma veya çamura saplan›rsa, genellikle ileri geri
hareketle silkelenerek kurtar›labilir. Vites kolunu, gaz pedal›na
hafif bas›nç uygularken “L” (LOW) ve “R” (REVERSE) konumu
aras›nda arka arkaya de¤ifltiriniz (otomatik flanz›man);  1. ve
geri vites aras›nda arka arkaya de¤ifltiriniz (düz flanz›man).

Motoru yüksek devirde çal›flt›rmaktan veya tekerleklerin patinaj
yapmas›ndan sak›n›n›z. Saplanm›fl bir arac› silkeleyerek kurtarmak
için uzun süre çal›fl›lmas›, motorun hararet yapmas›na ve
flanz›man›n ar›zalanmas›na neden olabilir. Arac› kurtarmak için
u¤rafl›rken, ›s›nan flanz›man›n so¤umas› için motoru bir süre
rölantide çal›flt›r›n›z.

Birkaç denemeden sonra arac› kurtaramazsan›z, baflkalar›ndan
yard›m isteyiniz.

UYARI!

● Arac›n›z› s›k›flm›fl bir konumdan ç›karma teflebbüsünde
bulunurken, arac›n etraf›nda herhangi bir kifli veya engel
bulunmad›¤›ndan emin olunuz. Kurtulma hareketi arac›n
ileri veya geriye do¤ru ani bir flekilde f›rlamas›na neden
olarak yak›ndaki kiflilerde veya engellerde yaralanma veya
hasara neden olabilir.
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Su alt›nda kalan yollar
● Su alt›nda kalan yollardan sak›n›n›z. Su, fren disklerine

girerse, frenler geçici bir süre için çal›flmayabilir. Bu gibi
durumlarda, frenlerin düzgün çal›flt›¤›n› görmek için fren
pedal›na hafifçe bas›n›z. E¤er çal›flm›yorlarsa, fren disk
balatalar›n›n kurumas› için, sürüfl s›ras›nda pedala birkaç
defa hafifçe bas›n›z.
Ya¤murda veya üzerinde su birikintisi olan yollarda,
lastiklerle yol yüzeyi aras›nda bir su tabakas› oluflabilir.
Bu, lasti¤in yola olan sürtünme direncini azaltarak,
direksiyon hakimiyetinin ve fren yetene¤inin kaybolmas›na
neden olur.

Bu sorunun üstesinden gelmek için, afla¤›dakilere dikkat
ediniz:

(a) Arac›n›z› düflük h›zda kullan›n›z.
(b) Afl›nm›fl lastiklerle araç kullanmay›n›z. Daima,

belirtilen lastik hava bas›nc›n› koruyunuz.

●

Karla kapl› veya buzlu yollarda
● Arac›n›z› karla kapl› veya buzlu yollarda kullan›rken, kar

lastikleri ve patinaj zincirleri kullanman›z› tavsiye ederiz.
 “Kar lastikleri” ve “Patinaj zinciri” bölümlerine bak›n›z.
Yüksek h›zlardan, ani h›zlanmadan, sert fren yapmaktan ve
keskin dönüfllerden sak›n›n›z.
Böyle bir yolda hareket halindeyken fren yap›lmas›, arac›n
savrulmas›na veya lastiklerin kaymas›na neden olabilir.
Lastiklerin yol tutuflu azald›¤› zaman, lastikler kayabilir ve
klasik fren yöntemlerini kullanarak arac› istedi¤iniz zaman
durduramazs›n›z. Arac›n›zda ABS fren sisteminin olup
olmamas›na göre frenleme farkl›l›k gösterir. Arac›n›zda
ABS fren sistemi varsa, fren pedal›na serbestçe bas›n›z ve
bas›l› tutunuz.
Arac›n›zla önünüzdeki araç aras›nda daha fazla mesafe
b›rak›n›z ve ani fren yapmaktan kaç›n›n›z.

●

●

●
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Arac›n›z›n bak›m tedbirleri
E00900100014

Arac›n›z›n de¤erini korumak için, do¤ru ifllemleri uygulayarak,
arac›n›z›n düzenli bir flekilde bak›m›n› yapman›z gerekir. Arac›n›z›
daima, çevre kirlili¤ini kontrolle ilgili düzenlemelere uygun
durumda tutmaya özen gösteriniz. Y›kama vb. için kulland›¤›n›z
malzemeleri dikkatle seçiniz, pasland›r›c› maddeler
içermediklerinden emin olunuz; herhangi bir flüpheniz varsa, bu
malzemeleri seçerken MITSUBISHI yetkili servisinize dan›fl›n›z.

D‹KKAT!

●

●

Temizleyici ürünler tehlikeli olabilir. Baz›lar› zehirlidir.
Baz›lar›, kibrit yakarsan›z veya arac›n s›cak bir
parças›n›n üstüne damlat›rsan›z alev alabilir.
Baz›lar›n›n ise, kapal› alanlarda teneffüs edilmesi
tehlikelidir. Arac›n›z› temizlemek için, kutu içerisinde
bulunan herhangi bir maddeyi kullan›rken, daima
verilen kullanma talimatlar›na uyunuz ve arac›n›z›n
iç k›sm›n› temizlerken daima kap›lar› veya camlar›
aç›k tutunuz. Afla¤›daki maddeleri kesinlikle arac›n›z›
temizlemek için kullanmay›n›z:
• Gaz ya¤›
• Boya Tineri
• Benzin
• Terebentin
• Nafta
• Vernik Tineri
• Karbon Tetraklorit
• T›rnak Cila Ç›kart›c›s›
• Aseton
Bunlar›n hepsi tehlikelidir ve arac›n›za zarar verebilir.
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Arac›n›z›n içinin temizlenmesi
E00900200031

Arac›n›z›n içini su, temizleyici vb. ile temizledikten sonra, gölge
ve iyi havaland›r›lan bir alanda silip kurumaya b›rak›n›z.

NOT
● Temizleyicinin üstündeki kullanma talimatlar›n› mutlaka

okuyunuz.

Plastik, vinil deri, kumafl ve yünlü parçalar
E00900300032

1. %3 alkollü do¤al deterjan solüsyonuna bat›r›lm›fl, tülbent
veya baflka bir yumuflak bezle yumuflak bir flekilde siliniz.

2. Bezi temiz suya bat›r›n›z ve iyice s›k›n›z. Bu bezi kullanarak
deterjan› iyice temizleyiniz.

NOT
● Silikon veya cila içeren temizlik, koflulland›r›c› ve koruyucu

maddeler kullanmay›n›z.
Bu gibi ürünler istenmeyen yans›malara ve bulan›k görüntüye
neden olabilir.

Döflemeler
E00900500018

1. Yeni arac›n›z›n de¤erini korumas› için, döflemelere özen
gösteriniz ve arac›n›z›n içini temiz tutunuz.
Koltuklar› temizlemek için elektrikli süpürge ve f›rça
kullan›n›z. Kirlenen vinil ve sentetik deri k›s›mlar, uygun
bir temizleyici madde ile temizlenmelidir, kumafllar ise
ya döfleme temizleyicisi ile veya %3 do¤al deterjanl› ›l›k
su solüsyonu ile temizlenmelidir.

2. Döfleme hal›lar›n› elektrikli süpürge ile temizleyiniz ve
üzerindeki lekeleri hal› temizleyicisi ile ç›kart›n›z. Ya¤ ve
gres, temiz, solmayan bir bez ve leke çözücü ile hafifçe
silerek ç›kart›labilir.

Orijinal deri*
E00900600022

1. Gazl› bez veya yumuflak bir bez kullanarak %5 civar›nda
suland›r›lm›fl do¤al deterjan solüsyonu ile hafifçe siliniz.

2. Bezi temiz suya bat›rd›ktan sonra iyice s›k›n›z. Bu bezi
kullanarak deterjan› iyice temizleyiniz.

3. Deri yüzeyine, deri koruyucu maddesi sürünüz.

NOT
● Deri ›slan›rsa veya suyla y›kan›rsa, derhal kuru ve yumuflak

bir bezle siliniz.
Derideki hafif lekeler, deri temizleme maddesi ile de
ç›kar›labilir.
Naylon f›rça veya sentetik fiber ile silinmesi deri yüzeyinin
hasar görmesine neden olabilir.
Benzin, alkol, mazot, asit veya alkali gibi organik solsentler
deri renginin bozulmas›na sebep olabilir. Do¤al deterjan
kulland›¤›n›zdan emin olunuz.

●

●

●

D‹KKAT!

● Organik maddeleri (solventler, kerosen, alkol, gaz
ya¤› vs.) veya alkali veya asitli çözeltiler kullanmay›n›z.
Bu kimyasallar renklerin solmas›na, lekelere veya
yüzey çatlaklar›na neden olabilir.
Temizlik veya parlat›c› maddeler kullan›l›yorsan›z,
içeriklerinde yukar›da bahsedilen maddeler
kullan›lmad›¤›ndan emin olunuz.
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● Uzun bir süre direkt günefl ›fl›klar›na b›rak›lmas› deri
yüzeyinin sertleflmesine ve büzülmesine sebep olur. Arac›n›z›
mümkün oldu¤unca gölgede park ediniz.

Arac›n›z›n d›fl›n›n temizlenmesi
E00900700010

E¤er afla¤›daki maddeler arac›n›z›n üstünde kal›rsa, korozyona,
renk solmas›na ve leke oluflumuna neden olabilir; arac›n›z› en
k›sa zamanda y›kay›n›z.

● Deniz suyu, yola dökülen tuz
‹s ve toz, fabrikalardan ç›kan demir tozu, kimyasal maddeler
(asitler, alkaliler, katran, vb.)
Kufl pislikleri, böcek art›klar›, a¤aç reçinesi, vb.

●

●

Y›kama
E00900900054

Yoldan gelen kir ve tozda bulunan kimyasal maddeler, uzun süre
temas halinde olursa, arac›n›z›n boya tabakas›na ve gövdesine
zarar verebilir.

Arac›n›z› bu tip hasarlardan koruman›n en iyi yolu, s›k s›k
y›kamak ve cilalamakt›r. Bu ayr›ca, arac›n›z› ya¤mur, kar, tuz
ya¤muru vb. gibi do¤al etkenlere karfl› da koruyacakt›r.

Arac›n›z› do¤rudan günefl ›fl›¤› alt›nda y›kamay›n›z. Gölgeye
park edip su püskürterek tozunu al›n›z. Daha sonra, bol miktarda
temiz su ve oto y›kama f›rças› veya sünger kullanarak, arac›
üstten alta do¤ru y›kay›n›z.

Gerekirse yumuflak bir oto y›kama sabunu kullan›n›z. ‹yice
durulay›n›z ve yumuflak bir bez ile silerek kurulay›n›z. Arac›
y›kad›ktan sonra, kir kalmas› mümkün olan, kap›lar›n, kaputun,
vb. ba¤lant› yerlerini ve flanfllar›n› dikkatli bir flekilde temizleyiniz.

D‹KKAT!

● Arac›n alt taraf›n› y›karken, ellerinizi korumak için
bir çift lastik eldiven tak›n›z.
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So¤uk havalarda
K›fl›n baz› bölgelerde yola serpilen tuz ve di¤er kimyasal maddeler,
araç gövdesine zarar verebilir. Bu nedenle, arac›n›z› bak›m
talimatlar›na uygun bir flekilde mümkün oldu¤u kadar s›k
y›kaman›z gerekir. So¤uk mevsimlerin öncesinde ve sonras›nda,
MITSUBISHI yetkili servisinde, arac›n›z›n alt k›sm›na koruyucu
madde uygulatman›z› ve zemin alt› koruyucular›n durumunu
kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.
Arac›n›z› y›kad›ktan sonra, kap›lar›n donmas›n› önlemek için,
kap›lar›n çevresindeki tüm lastik parçalardan damlayan sular›
siliniz.

NOT
● Kap›lardaki, kaputtaki vb. fitillerin donmas› için, silikonlu

püskürtücü sürülmelidir.

●

●

●

D‹KKAT!

●

!

Oto y›kama makinelerini kullanmaktan kaç›n›n›z,

çünkü f›rçalar› boyal› yüzeyi çizerek parlakl›¤›n›

kaybetmesine neden olabilir. Çizikler, özellikle koyu

renkli araçlarda daha kolay farkedilebilir.

Kesinlikle motor bölümündeki elektrikli parçalar›n

üstüne su s›kmay›n›z veya dökmeyiniz, bu motorun

çal›flmas›n› olumsuz yönde etkiler.

Arac›n gövde alt›n› y›karken de dikkatli olunuz; motor

bölümüne su püskürtmemeye özen gösteriniz.

Baz› s›cak sulu y›kama aletleri, yüksek bas›nç uygular

ve arac› ›s›t›r. Is› ve bas›nç, arac›n plastik parçalar›nda

bozulma ve hasarlara neden olur, bu ise araç içine su

s›zmas›na neden olur. Dolay›s›yla, afla¤›dakilere dikkat

ediniz.

• Araç gövdesi ve y›kay›c›n›n ucu aras›nda uygun bir

mesafe b›rak›n›z (yaklafl›k 50 cm veya daha fazla)

• Kap› camlar›n› y›karken, y›kay›c›n›n ucunu 50

cm’den daha uzakta ve cam yüzeyine dik aç› yapacak

flekilde tutunuz

Arabay› otomatik olarak y›kat›rken, kullanma el

kitab›na veya oto y›kama operatörüne dan›flarak

afla¤›dakilere dikkat ediniz.

Afla¤›dakilere uyulmad›¤›nda, arac›n›z hasar görebilir.

• D›fl aynalar› içeri çekiniz.

• Anteni içeri çekiniz.

• Arka cam silecek kol grubunu bantlay›n›z veya

ç›kar›n›z. (Wagon)

• E¤er arac›n›zda arka rüzgarl›k veya tavan ray›

varsa, arac› y›kamadan önce, y›kama makinesinin

ilgilisi ile görüflünüz.
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Cilalama
E00901000036

Arac›n cilalanmas› toz ve yol kimyasallar›n›n boyaya zarar
vermesini önler. Suyun yüzeyde kalmamas›na yard›mc› olmak
için arac› y›kad›ktan sonra veya en az üç ayda bir cila solüsyonu
uygulay›n›z.
Arac›n›z› do¤rudan günefl ›fl›¤› alt›nda cilalamay›n›z. Cilay›,
yüzeyler so¤ukken uygulaman›z gerekir.

Parlatma

Araç sadece, boya fazlaca lekelendi¤i veya parlakl›¤›n› kaybetti¤i
zaman parlat›lmal›d›r. Mat yüzeyli parçalar ve plastik tamponlar
parlat›lmamal›d›r, bu parçalar›n parlat›lmas›, yüzeylerinde iz
b›rakabilir veya hasar verebilir.

E00901100024

Hasarl› boya

Boya tabakas›ndaki küçük çatlaklar ve çizikler, paslanmaya karfl›
en k›sa zamanda MITSUBISHI rötufl boyas› ile rötufllanmal›d›r.
Yola veya tekerleklere bakan gövde yüzeylerinde, s›çrayan tafllar
nedeniyle hasar oluflup oluflmad›¤›n› dikkatli bir flekilde kontrol
ediniz. Arac›n›z›n boya renk kodu, motor bölümündeki araç bilgi
kod plakas›nda bulunabilir.

Plastik aksam›n temizlenmesi

Sünger veya güderi kullan›n›z.
E¤er oto cilas›, tamponun ya da ç›tan›n gri veya siyah pürüzlü
yüzeyine yap›fl›rsa, yüzey beyaz›ms› bir renk al›r. Böyle bir
durumda, ›l›k su ve yumuflak bir bez veya güderi kullanarak bu
beyazl›¤› siliniz.

E00901200012

E00901300013

D‹KKAT!

●

●

●
D‹KKAT!

●

●

●

Sert f›rça veya di¤er sert aletleri kullanmay›n›z; plastik
parçalar›n yüzeylerine zarar verebilir.
Plastik parçalar›n yüzeylerine zarar verebilecek olan,
cila içeren maddeleri (parlatma tozu) kullanmay›n›z.
Plastik parçalar›, leke b›rakabilecek veya rengini
solduracak, fren hidroli¤i, motor ya¤›, gres ya¤›, boya
tineri ve sülfürik asit (akü elektroliti) ile temas
ettirmeyiniz.
E¤er bu maddeler plastik parçalara temas ederse,
yumuflak bez, güderi, vb. ve alkollü do¤al deterjan
solüsyonu ile silip etkilenen parçalar› derhal su ile
durulay›n›z.

Afl›nd›r›c› özelli¤i yüksek olan kimyasal maddeler
içeren cilalar kullan›lmamal›d›r. Bu gibi cilalar, boyal›
yüzeydeki pas ve lekeleri etkili bir flekilde temizler,
ama boyal› yüzeyin parlakl›¤›n› da bozar.
Ayr›ca, ›zgara, iç döfleme, plastik ç›talar, vb. gibi
parlak yüzeyler için de zararl›d›r.
Boyal› yüzeye yoldan bulaflan asfalt veya di¤er kirleri
ç›karmak için benzin veya boya tineri kullanmay›n›z.
Mat siyah renkli alanlara cila uygulamay›n›z, çünkü
dalgal› renk solmas›na, leke ve donuklaflmalara, vb.
neden olabilir. E¤er bu yüzeylere cila bulafl›rsa, derhal
yumuflak bir bez ve ›l›k su ile silerek temizleyiniz.



kuru, yumuflak bir bezle silerek kurulay›n›z. Kesinlikle, cam›
silmek için kulland›¤›n›z bezi, boyal› yüzeylerin temizli¤inde
kullanmay›n›z; boyal› yüzeylerin cilas› cama bulaflarak,
geçirgenli¤ini ve netli¤ini azaltabilir.
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Kromajl› parçalar
E00901400027

Kromajl› parçalarda leke ve paslanma olmamas› için, su ile
y›kay›n›z, iyice kurulay›n›z ve özel koruyucu malzemeyi sürünüz.
Bu, k›fl›n daha s›k uygulanmal›d›r.

Alüminyum jantlar
E00901500031

1. Kiri, araca su tutarak süngerle temizleyiniz.
2. Suyla kolayca ç›kart›lamayan kirler için do¤al deterjanlar

kullan›n›z.
Arac› y›kad›ktan sonra do¤al deterjan› durulay›n›z.

3. Arac›n›z› güderi veya yumuflak bir bezle iyice kurulay›n›z.

NOT
● Jantlarda f›rça veya di¤er sert fleyler kullanmay›n. Aksi

taktirde jantlar çizilebilir.
Afl›nd›r›c› maddeler içeren veya asitli veya alkali olan
herhangi bir temizlik maddesi kullanmay›n›z. Aksi takdirde
jantlar›n üzerindeki koruyu kat soyulur veya rengi solar
veya lekelenir.
Buharl› temizleyici kullanarak veya baflka flekillerde
do¤rudan s›cak su kullanmay›n›z.
Deniz suyuyla ve yol tuzlar›yla temas korozyona neden
olabilir. Bu gibi maddeleri en k›sa sürede temizleyin›z.

●

●

●

Camlar
E00901600029

Camlar, normalde sadece sünger ve su ile temizlenebilir.
Cam temizleyicisi, ya¤, gres ya¤›, ölü böcek vb. lekelerini
temizlemek için kullan›labilir. Cam› y›kad›ktan sonra, temiz,

NOT
● Arka cam›n içini temizlemek için, daima yumuflak bir bez

kullan›n›z ve rezistans›n hasar görmemesi için, arka cam›
yanlara do¤ru rezistans boyunca siliniz.

Silecek lastikleri E00901700017

Silecek lastiklerindeki gres, ölü böcek, vb. lekelerini temizlemek
için yumuflak bir bez ve cam temizleyicisi kullan›n›z. Düzgün
silmemeye bafllad›klar› zaman, silecek lastiklerini de¤ifltiriniz.
(Bak›n›z sayfa 8-25).

fiasi ve gövde alt›n›n korunmas›
E00902000017

Fabrikada, arac›n›z›n gövde alt›n› paslanma ve afl›nmaya karfl›
korumak için, özel ifllemler uygulanm›flt›r. Baz› bölgelere
paslanmay› önleyici madde ve astar enjekte edilmifltir.
Ancak bu önlemlerin etkisi, araç kullan›l›rken s›çrayan tafllar,
yol kimyasallar›, vb. nedeniyle azalacakt›r. Her 12 ayda bir
arac›n›z› MITSUBISHI yetkili servisinize götürerek, gövde
saclar›n› kontrol ettirmeniz gerekir, ayr›ca gövde alt›n›n düzenli
olarak (sonbaharda ve ilkbaharda) kontrol edilerek, gerekti¤i
zaman ilave koruyucu ifllemlerin yap›lmas›n› tavsiye ederiz.
Piyasada bulunan tüm malzemeler arac›n›z için uygun olmad›¤›
için, bu ifllemi MITSUBISHI yetkili servisine yapt›rman›z›
tavsiye ederiz.
Arac› y›karken, özellikle k›fl›n, toz ve yol kimyasallar›, vb.
içerebilecek olan kir ve tozu ç›karmak için gövde alt›na su
püskürtünüz.
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Motor bölümü
E00902100018

Motor bölümünü k›fl›n bafl›nda ve sonunda temizleyiniz. Yol
kimyasallar› ve di¤er afl›nd›r›c› maddeleri içeren tozun birikebi-
lece¤i, flanfllara, aral›klara ve d›fl yüzeylere özellikle dikkat
ediniz.
E¤er bölgenizdeki yollarda tuz ve di¤er kimyasal maddeler
kullan›yorsa, motor bölümünü en az üç ayda bir temizleyiniz.
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Bak›m tedbirleri
E01000100012

Arac›n›z›n düzenli aral›klarla gereken bak›m›n›n yap›lmas›,
de¤erini ve görünüflünü uzun süre korumas›n› sa¤lar.
Baz› bak›m ifllemleri arac›n sahibi taraf›ndan yap›labilir, di¤er
baz› ifllemleri ise MITSUBISHI yetkili servisi taraf›ndan
(periyodik kontrol ve bak›m) yap›lmal›d›r. Ar›za veya baflka bir
sorun ortaya ç›karsa, bunu MITSUBISHI yetkili servisinde
çözebilirsiniz. Bu bölüm, kendi bafl›n›za yapabilece¤iniz kontrol
ve bak›m ifllemleri hakk›nda bilgiler içermektedir. Herbir ifllemle
ilgili talimatlara ve uyar›lara uyunuz.

UYARI!

●

●

●

●

●

●

●

UYARI!

Motor bölümünün içini kontrol veya tamir ederken,
motorun çal›flmad›¤›ndan ve so¤umas› için yeterince
bekledi¤inizden emin olunuz.
E¤er motor çal›fl›rken motor bölümünde çal›flman›z
gerekiyorsa, özellikle elbisenizi, saçlar›n›z›, vb. fana,
tahrik kay›fllar›na ve di¤er hareketli parçalara
kapt›rmamaya dikkat ediniz.
Motor çal›fl›r durumda olmasa bile, fan otomatik
olarak çal›flabilir; motor bölümünde çal›fl›rken
kendinizi emniyete almak için, kontak anahtar›n›
“LOCK” konumuna getiriniz.
Yak›t sisteminin ve akünün çevresinde, sigara
içmeyiniz veya aç›k alevle yaklaflmay›n›z. Buharlar›
yan›c›d›r.
Akü etraf›nda çal›fl›rken son derece dikkatli olunuz.
Aküde zehirli ve yak›c› sülfirik asit mevcuttur.

Sadece kriko ile desteklenen arac›n alt›na girmeyiniz.

Daima emniyet sehpalar› (destekleri) kullan›n›z.

Arac›n›z›n parçalar›n›n ve kullan›lan malzemenin

uygun kullan›lmamas› kendi kiflisel güvenli¤inizi

tehlikeye sokabilir. Gerekli bilgiler için , yetkili bir

MITSUBISHI bayisine baflvurunuz.
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Katalitik konvertör
E01000200026

Kurflunsuz benzin kullanma durumu d›fl›nda klasik kullan›m
durumlar› için herhangi bir özel tedbir mevcut de¤ildir.
Katalitik konvertörlü egzoz sistemi, zehirli gazlar› azaltmada
son derece etkilidir. Katalitik konvertör egzoz sistemine
yerlefltirilmifltir.
Katalizörün düzgün çal›flmas›n› sa¤lamak ve zarar görmesini
önlemek için, motorun yüksek verimde çal›flmas› önemlidir.

Katalitik konvertör, kendili¤inden hemen ›s›n›r, hararet yaparsa,
zarar görebilir. Yanmam›fl benzinin katalitik konvertör içinde
atefllenmesini önlemek için, afla¤›daki noktalar dikkat edilmelidir.

Benzinli araçlarda sayfa 2’deki “Yak›t kullan›m›nda” tavsiye
edilen cinste SADECE KURfiUNSUZ BENZ‹N kullan›n›z.
Benzin seviyesi çok düflükken, arac› kullanmay›n›z; benzinin
azalmas› katalitik konvertöre zarar verebilir.
Arac› iterek çal›flt›rmay› denemeyiniz. Akü zay›f veya
boflalm›fl ise, motoru çal›flt›rmak için baflka bir akü kullan›n›z.

●

●

●

D‹KKAT!

●

UYARI!

●

●

Arac›n›z›, kuru ot veya yaprak gibi yan›c› madde-

lerin, s›cak egzoz gaz› ile temas ederek yang›na

neden olabilece¤i yerlerde park etmeyiniz veya

çal›flt›r-may›n›z.

Katalitik konvertöre astar boya uygulanmamal›d›r.

Arac›n›z›n uygun çal›flma durumunda tutulmamas›,

katalitik konvertöre zarar verir. Motorunuzda,

tekleme veya di¤er güç kayb› ile ilgili bir ar›za olmas›

durumunda, arac›n›z› hemen bak›ma götürünüz.

Arac›n›z›n afl›r› hararette sürekli çal›flmas›

durumunda, konvertörler ve arac›n›z zarar görebilir.
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● Bujilerin ba¤lant›s› kesilmiflken veya bujiler sökülmüflken,
ar›za teflhis testleri s›ras›nda, motoru rölantide çal›flt›rmay›n›z.
Karars›z rölanti ve ar›zal› çal›flma durumlar›nda, motoru
uzun süreli rölantide çal›flt›rmay›n›z.
Arac›n›z› stop ederken gaz vermeyiniz. Bu, katalitik
konvertörün yanmam›fl yak›ttan zarar görmesini engel-
leyecektir.
Performans›n oldukça düfltü¤ünü veya motorun gere¤inden
fazla devir yapt›¤›n› ya da ateflleme vb. ile ilgili baflka bir
motor ar›zas› oldu¤unu düflünüyorsan›z, arac› kullanmaya
devam etmeyiniz.
Arac› hemen durdurmak mümkün de¤ilse, h›z› düflürünüz
ve arac› k›sa bir süre kullan›n›z. Mümkün olan en k›sa süre
içerisinde arac›n›z› size en yak›n MITSUBISHI yetkili
servisine kontrol ettiriniz.
Motorun ar›zal› çal›flmas›yla ilgili normal d›fl› durumlarda,
yan›k kokusu, katalizörün anormal derecede afl›r› ›s›nmas›n›n
belirtisidir.
Böyle bir durumda, araç güvenli bir yerde durdurulmal›,
kontak kapat›lmal› ve motor so¤umaya b›rak›lmal›d›r. Motor
so¤uduktan sonra, derhal üretici talimatlar›n› uygulayabilecek
bir servis ça¤r›lmal›d›r.

●

●

●

●

Kaput
E01000300069

Açmak için
Kaput kilidini açmak için, açma kolunu kendinize do¤ru çekiniz.

LHD
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Emniyet kilidine bast›rarak kaputu kald›r›n›z.

NOT
● Kaputu, sadece silecekler en alt konumdayken aç›n›z. Aksi

halde, boya/kaporta zarar görebilir.

RHD
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Destek çubu¤unu yuvas›na sokarak, kaputu destekleyiniz. Kapatmak için
Destek çubu¤unu yuvas›ndan ç›kar›n›z ve klipsine tutturunuz.
Kaputu, yavaflça kapal› konumdan 30cm yukar› gelinceye kadar
indirip b›rak›n›z.

NOT
● Kaputu bu flekilde kapatmazsan›z biraz daha yüksek bir

noktadan b›rakarak kapatmay› deneyiniz.
Kaputu, elinizle kuvvetli bir flekilde afla¤› do¤ru bast›rma-
y›n›z; kaput e¤ilebilir.

●

D‹KKAT!

●

●

D‹KKAT!

● Kaputu kapat›rken ellerinizin ve parmaklar›n›z›n
s›k›flmamas›na dikkat ediniz.

fiiddetli bir rüzgarda kaput destek çubu¤unun
yuvas›ndan kurtulabilece¤ini unutmay›n›z.
Kaput destek çubu¤unu daima bu amaçla tasarlanm›fl
deli¤e tak›n›z. Destek çubu¤unun baflka bir yere
tak›lmas›, destek çubu¤unun kayarak yerinden
ç›kmas›na ve yaralanmalara yol açabilir.
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Motor ya¤›
E01000400044

Motor ya¤›n› kontrol etmek ve doldurmak için
● Arac› kullanmadan önce, kaputun emniyetli bir

flekilde kilitlendi¤inden emin olunuz. Tam
kapanmayan bir kaput, sürüfl s›ras›nda aç›labilir.
Bu son derece tehlikelidir.

D‹KKAT!

1300, 1600 modelleri
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Kullan›lan motor ya¤›, motorun performans›, servis süresi ve
çal›flt›r›labilirli¤i üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kulland›¤›n›z
ya¤›n, önerilen kalitede ve uygun viskozitede oldu¤undan emin olunuz.
Tüm motorlar, normal çal›flmalar› esnas›nda belirli bir miktarda ya¤
tüketirler ve motor ya¤› tüketimi tafl›nan yük, motor devri vs. gibi
etkenlerden büyük oranda etkilenir. Bu nedenle, motor ya¤›n›n düzenli
aral›klarla veya uzun bir yolculu¤a ç›kmadan önce kontrol edilmesi
önemlidir.
Bu kontrol motor s›cakken ancak çal›flm›yorken yap›lmal›d›r. Arac› düz
bir satha park edin, motoru durdurun ve do¤ru bir ölçüm yapabilmek
için dolafl›mdaki motor ya¤› kartere toplanana kadar bir kaç dakika
bekleyin.
Seviye çubu¤unu ç›kart›n ve temiz bir bezle silin. Seviye çubu¤unu
gidebildi¤i yere kadar tekrar sokunuz. Seviye çubu¤unu ç›kart›n ve ya¤
seviyesine bak›n; gösterilen aral›k dahilinde olmal›d›r. Ya¤ seviyesi
belirtilen s›n›r de¤erin alt›ndaysa, silindir kapa¤›ndaki kapa¤› aç›n ve
seviyeyi belirtilen seviyeye getirecek kadar ya¤ ilave edin.

Belirtilen motor ya¤›n›n kullan›ld›¤›ndan emin olun ve farkl›
tipte ya¤lar› kar›flt›rmay›n. Ayr›ca, farkl› marka ya¤lar› mümkünse
kar›flt›rmaktan kaç›n›n.
Ya¤ ilave ettikten sonra kapa¤› s›k›ca kapat›n.
Sadece bu kitapta belirtilen s›n›ftaki tavsiye edilen API veya
ACEA s›n›f› ya¤lar› kullan›n›z.

Motor ya¤ tüketimi yükle, motor devriyle vb. büyük miktarda
artabilir. Arac›n kullan›m›na ba¤l› olarak 1,0 litre / 1.000
km de¤erine ulaflabilir.
Araç zor flartlara maruz kald›¤›nda (örne¤in, bozuk yollarda
sürekli kullanma, da¤l›k kesimlerde, inifl ve ç›k›fllar› çok
olan yollarda veya k›sa mesafelerde) motor ya¤› çok çabuk
bozulacakt›r. Dolay›s›yla, ya¤›n daha çabuk de¤ifltirilmesi
gerekir.
Kullan›lm›fl motor ya¤lar›n›n at›lmas› ile ilgili olarak sayfa
7’ye bak›n›z.

NOT
●

●

●

2000 modelleri
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Önerilen motor ya¤› viskozitesi

1. Hava s›cakl›¤›na uygun SAE viskozite numaral› motor
ya¤›n› seçiniz. 0W-30, 0W-40, 5W-30 ve 5W-40 viskozite
derecesi için, sadece ACEA A3 s›n›f› ya¤ kullan›n.

2. Afla¤›da belirtilen s›n›flara uyan motor ya¤›n› kullan›n›z:
• ACEA s›n›f›:

“A1, A2 veya A3 hizmet s›n›f›”
• API s›n›f›:

“SG hizmet s›n›f›” veya üstü

NOT
● Motor ya¤›n›n içindeki katk›lar›n etkisini azaltaca¤›ndan

dolay› ilave katk› maddesi kullan›lmas› tavsiye edilmez.
Mekanik parçalar›n ar›zalanmas›na neden olabilir.

Motor so¤utma suyu
E01000500058

So¤utma suyu seviyesini kontrol etmek için
Motor bölümünde fleffaf so¤utma suyu yedek deposu vard›r.

Yedek depodaki so¤utma suyu seviyesini kontrol ediniz. Yedek
depo kapa¤›nda (A) bir seviye çubu¤u bulunmaktad›r.

Seviye çubu¤unu ç›kart›n temiz bir bezle siliniz. Seviye çubu¤unu
gidebildi¤i yere kadar tekrar sokunuz. Seviye çubu¤unu ç›kartarak
so¤utma suyu seviyesine bak›n›z; “F” (DOLU) ile “L” (DÜfiÜK)
aral›¤› dahilinde olmal›d›r. (Motor so¤uk iken)

FULL

LOW
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So¤utma s›v›s› ilave etmek için

So¤utma sistemi kapal› bir sistem oldu¤u için, normalde so¤utma
suyu kayb› çok azd›r. So¤utma suyu seviyesinde belirgin bir
azalma, bir s›z›nt› oldu¤unu gösterir. Bu durumda, sistemi en
k›sa sürede MITSUBISHI yetkili servisine kontrol ettiriniz.

Seviye, seviye çubu¤undaki “L” iflaretinin alt›na düflerse yedek
depoya so¤utucu s›v› ilavesi yap›n.

Ayr›ca yedek depo tamamen bofl ise radyatör kapa¤›n› ç›kart›p,
so¤utucu s›v› seviyesi deponun bo¤az k›sm›na gelene kadar
so¤utucu s›v› ilavesi yap›n›z.

Anitfriz
Motor so¤utma suyu etilen glikol anti-korozyon maddesi içerir.
Silindir kapa¤› ve su pompa gövdesi, dökme alüminyum
alafl›mdan yap›lm›flt›r ve bu parçalar›n korozyona u¤ramamas›
için, motor so¤utma suyunun periyodik olarak de¤ifltirilmesi
gerekir.
“DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT” veya
eflde¤erini kullan›n›z.
MITSUBISHI Orijinal So¤utma Suyu alüminyum da dahil bütün
metal parçalar›n çürümesine ve paslanmas›na karfl› mükemmel
bir koruma sa¤lar ve radyatör, ›s›t›c›, silindir kapa¤› vb. motor
blo¤unda vb. t›kanmay› önler.
Bu anti-korozyon maddesi gerekli oldu¤u için, so¤utma suyu,
yaz aylar›nda bile normal su ile de¤ifltirilmemelidir.

Gereken antifriz miktar›, beklenen hava s›cakl›¤›na göre
de¤iflebilir.

UYARI!

● Motor s›cakken yedek deponun veya radyatörün kapa¤›n›
açmay›n›z. So¤utma sistemi bas›nç alt›nda oldu¤u için, d›flar›
ç›kan s›cak su ciddi yan›klara neden olabilir.

-15 -20 -25 -30 -35 -50

30 35 40 45 50 60

D‹KKAT!

●

●

●

Çevre s›cakl›¤›
(minimum) °C

Anitfriz
% yo¤unluk

Alkol veya metanol antifriz veya alkol veya metanol

antifrizli so¤utma suyu kullanmay›n›z. Uygun olmayan

antifrizin kullan›lmas› alüminyum parçalar›n

paslanmas›na sebep olabilir.

Etkili anti-korozyon ve antifriz performans› için,

antifriz konsantrasyonunu %30 ile 60 aras›nda tutunuz.

%60’› aflan konsantrasyonlar, hem antifriz hem de

so¤utma suyu performans›n› düflürerek, motoru

olumsuz yönde etkiler.

Sadece su doldurmay›n›z.

Su, so¤utma suyunun paslanmaya karfl› koruma

etkisini ve antifriz kalitesini düflürür ve kaynama

noktas› daha düflüktür. Donarsa, so¤utma sistemine

zarar verebilir. Musluk suyunu kullanmay›n›z, aksi

taktirde, pas oluflumuna ve korozyona sebep olabilir.
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So¤uk havalarda

Bulundu¤unuz bölgedeki s›cakl›k donma noktas›n›n alt›na düflerse,
motordaki ve radyatördeki so¤utma suyunun donarak motora
ve/veya radyatöre ciddi miktarda hasar verme tehlikesi vard›r.
So¤utma suyunun donmas›n› önlemek için, yeterli miktar antifriz
ilave ediniz.

Fabrikada kullan›lan motor so¤utma suyu kar›fl›m›, yaklafl›k
–30°C s›cakl›¤a kadar donmaya karfl› koruma sa¤lar. So¤uk
havalarda motoru çal›flt›rmadan önce antifriz konsantrasyonu
kontrol edilmeli, gerekirse eklenmelidir.

Otomatik flanz›man ya¤›*
E01000600062

Otomatik flanz›man›n bak›m› ve servisi, en iyi performans› ve
en uzun ömrü sa¤lamak için yetkili bir MITSUBISHI servisinde
yap›lmal›d›r. fianz›man hidroli¤i seviyesinin do¤ru seviyede
tutulmas› önemlidir.

Hidrolik seviyesini kontrol etmek için

Hidrolik seviyesi, motor s›cakl›k göstergesi motorun ›s›nd›¤›n›
gösterdi¤inde ve flanz›mandaki hidrolik normal çal›flma s›cakl›¤›na
eriflti¤inde kontrol edilmelidir. Hidrolik seviyesi düflük yada
yüksek flekilde arac› sürmek flanz›man›n h›zla afl›nmas›na ve
hidroli¤in bozulmas›na yol açar.
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Hidrolik seviyesini kontrol etme prosedürü
1. Fren pedal› tam olarak bas›l› ve motor rölantideyken vitesleri

anl›k olarak seçiniz ve vites kolunu en son “P” (PARK) konu-
munda b›rak›n›z.

2. Motor ›s›nd›¤›nda, hidrolik seviyesi HOT iflaretinde olmal›
ancak HOT iflaretinin üzerinde olmamal›d›r. Do¤ru seviyeyi
sa¤lamak için hidrolik ilave ediniz veya eksiltiniz.

3. fianz›mana kir ve su girmemesi için ya¤ çubu¤u kapa¤›n›n
düzgün tak›l› oldu¤undan emin olunuz.

UYARI!

● fianz›man hidroli¤i afl›r› yan›c› ve zehirlidir. Eklerken
veya boflalt›rken hidroli¤i damlatmay›n›z.

Önerilen hidrolik

Optimum flanz›man performans›n› elde etmek için sadece “DIA
QUEEN ATF SP III” flanz›man hidroli¤ini kullan›n›z. 
Özel katk› maddeleri

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION flanz›mana herhangi
türde bir katk› maddesi ilave edilmesini tavsiye etmez.
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Y›kama suyu
E01000700063

fiamand›ran›n (A), y›kama s›v›s› haznesindeki “FULL” ve
“EMPTY” iflaretleri aras›nda olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Seviye düflükse gerekti¤i kadar ekleyiniz.

NOT
● Y›kama suyu haznesi; ön cam, arka cam (wagon) ve farlara

(varsa) su sa¤lar.

So¤uk havalarda
Ön cam, arka cam ve far y›kay›c›lar›n›n düflük s›cakl›klarda
düzgün çal›flmas›n› sa¤lamak için, antifriz içeren su kullan›n›z.

Fren hidroli¤i/Debriyaj hidroli¤i*
E01000800022

Hidrolik seviyesini kontrol etmek için

Depodaki fren hidroli¤i seviyesini kontrol ediniz.
Fren hidroli¤i seviyesi depodaki “MAX” ve 
“MIN” iflaretleri aras›nda olmal›d›r.
Fren hidrolik seviyesi, bir samand›ra ile izlenir. Fren hidrolik
seviyesi “MIN” iflaretinin alt›na düfltü¤ü zaman, fren hidroli¤i
ikaz lambas› yanacakt›r. Hidrolik seviyesi, fren balatalar›n›n
afl›nmas›yla birlikte hafifçe düfler ancak bu herhangi bir anormallik
oldu¤u anlam›na gelmez.
E¤er fren hidrolik seviyesi k›sa sürede önemli bir miktar azal›rsa,
bu fren sisteminde s›z›nt› oldu¤unu gösterir.
Bu durumda, arac›n›z› MITSUBISHI yetkili servisine kontrol
ettiriniz.
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Önerilen hidrolik

DOT3 veya DOT4 s›n›f› ya¤ kullan›n›z. Fren hidroli¤i nem
çekme özelli¤ine sahiptir. Fren hidroli¤i içindeki fazla nem, fren
sistemini olumsuz yönde etkileyerek, fren performans›n› düflürür.

Ayr›ca, fren hidrolik deposuna, hava girmesini önlemek için
özel bir kapak tak›lm›flt›r, bu kapa¤›n ç›kart›lmamas› gerekir.

Hidrolik direksiyon ya¤›
E01001100019

Hidrolik seviyesini kontrol etmek için

Depodaki hidrolik seviyesini motor rölantideyken kontrol ediniz.
Hidrolik direksiyon ya¤›n›n her zaman için haznenin üzerindeki
“MAX” ve “MIN” iflaretleri aras›nda oldu¤undan emin olun ve
gerekti¤inde üzerini tamamlay›n.

Önerilen hidrolik

“ATF DEXRON III” veya “DEXRON II” kullan›n›z.

D‹KKAT!

●

●

●

Fren hidroli¤iyle çal›fl›rken dikkatli olunuz: gözlere
zararl› oldu¤u gibi, boyal› yüzeylere de zarar verebilir.
Sadece belirtilen fren hidroli¤ini kullan›n›z.
Ayr›ca, farkl› markalarda hidrolik eklemek, birbir-
lerine kar›flt›klar› zaman kimyasal reaksiyonlara neden
olabilece¤i için, mümkün oldu¤u kadar farkl›
markalar› kar›flt›rmaktan sak›n›n›z.
Normal zamanlarda, fren hidroli¤inin kirlenmemesi
için, hidrolik deposunun kapa¤›n› kapal› tutunuz.
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Akü
E01001200049

Akünün durumu, motorun çabuk çal›flmas› ve arac›n elektrik
sisteminin fonksiyonlar›n› düzgün bir flekilde yerine getirmesi
için çok önemlidir.  Özellikle so¤uk havalarda, düzenli kontrol
ve bak›m önemlidir.

Akü de¤ifltirildikten sonra motor, otomatik flanz›man vb.
için elektronik kumanda sistemi verileri silinecektir.
Sonuç olarak motor devri dengesiz bir hale gelebilir ve vites
de¤ifltirme s›ras›nda sars›nt› olabilir. 
Motor devir de¤erleri dengesiz bir hale gelirse ilk motor
ayarlama ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bak›n›z sayfa 6-26 “Akü de¤ifltirildikten sonra motor devri
dengesiz hale gelirse ne yap›lmas› gerekir”.
Bir kaç sars›nt›l› vites geçifli ard›ndan geçifller yumuflaya-
cakt›r.

Kullan›c› taraf›ndan yap›lan ayarlar›n haf›za verileri akü
de¤ifltirildi¤inde silinebilir. Bu durum gerçekleflirse, ilgili
prosedürleri kullanarak ayarlar› tekrar yap›n›z.

NOT
●

●

Akü elektrolit seviyesinin kontrolü

Elektrolit seviyesi akünün d›fl yüzeyine bas›lm›fl olan seviye
iflaretlerinin aras›nda olmal›d›r. Gerekti¤i zaman saf su ilave
ediniz.
Akünün içi, birkaç bölüme ayr›lm›flt›r; her bölmenin kapa¤›n›
açarak üst seviye iflaretine kadar ilave ediniz. Üst seviye iflaretini
aflmay›n›z, çünkü arac› kullan›rken d›flar› s›çrayan akü suyu,
hasara neden olabilir.
Kullanma flartlar›na ba¤l› olarak, elektrolit seviyesini en az dört
haftada bir kontrol ediniz.
Akü kullan›lmazsa, zamanla kendi kendine boflalacakt›r. Her
dört haftada bir kontrol ederek gerekirse düflük voltajl› ak›mla
flarj ediniz.
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So¤uk havalarda

Düflük s›cakl›klarda, akünün kapasitesi azal›r. Bu, kimyasal ve
fiziksel özelliklerinin kaç›n›lmaz bir sonucudur.  Bu nedenle,
çok so¤uk bir akü, özellikle tam dolu de¤ilse, normalde al›nmas›
gereken marfl ak›m›n›n sadece küçük bir parças›n› verebilir.

So¤uk havalarda önce, akünüzü MITSUBISHI yetkili servisine
kontrol ettirmenizi, gerekirse de¤ifltirmenizi tavsiye ederiz.

Bu, sadece arac›n rahat çal›flmas›n› sa¤lamakla kalmaz, tam dolu
durumda tutulan bir akünün ömrü de daha uzun olur.

Ay›rma ve ba¤lama

Akü kablosunu ay›rmak için, motoru durdurup önce negatif (-)
kutup bafl›n›, sonra pozitif (+) kutup bafl›n› ay›r›n›z. Aküyü
ba¤larken, önce pozitif (+) kutup bafl›n› sonra negatif (-) kutup
bafl›n› ba¤lay›n›z. NOT

● Kutup bafllar›n› temiz tutunuz. Aküyü ç›kard›ktan sonra,
kutup bafllar›na koruyucu gres ya¤› sürünüz. Kutup bafllar›n›
temizlemek için ›l›k su kullan›n›z.
Akünün emniyetli bir flekilde tak›ld›¤›n› ve yolculuk s›ras›nda
yerinden oynamayaca¤›n› kontrol ediniz. Ayr›ca, her kutup
bafl›n›n yeterince s›k› olup olmad›¤›n› da kontrol ediniz.
E¤er araç uzun süre kullan›lmayacaksa, aküyü söküp
donmayaca¤› bir yerde muhafaza ediniz. Akü daima tam
flarjl› durumda saklanmal›d›r.

●

●

UYARI!

●

●

●

D‹KKAT!

●

●

●

●

●

●

Akünün yak›n›nda sigara içmeyiniz veya aç›k alevle
yaklaflmay›n›z; aksi taktirde, aküden ç›kan patlay›c› gaz
atefl alabilir.
Akü elektroliti yak›c›d›r. Gözlerinize, cildinize, elbiselerinize
veya arac›n boyal› yüzeylerine temas etmesine izin
vermeyiniz. Dökülen elektrolit, derhal bol su ile y›kanmal›d›r.
Elektrolitin gözlere veya deriye temas›yla ortaya ç›kan
tahriflin tedavisi için, acil t›bbi müdahaleye gereksinim
vard›r.
Aküyü kapal› bir alanda flarj ederken veya kullan›rken,
bulundu¤unuz alan› havaland›r›n›z.

Kesinlikle kontak anahtar› “ON” konumundayken aküyü
ay›rmay›n›z; aksi taktirde arac›n elektrikli parçalar› hasar
görebilir.
Kesinlikle aküyü k›sa devre yapt›rmay›n›z, bu akünün afl›r›
›s›narak hasar görmesine neden olur.
Akünün yak›n›nda çal›fl›rken, daima koruyucu gözlük
tak›n›z.
E¤er akünün h›zl› flarj yap›lmas› gerekiyorsa, önce akü
kablolar›n› ay›r›n›z.
K›sa devreyi önlemek için, önce akünün negatif (-) kutup
bafl›n› ay›rd›¤›n›zdan emin olunuz.
Aküyü, çocuklar›n ulaflamayaca¤› bir yerde muhafaza ediniz.
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Lastikler
E01001300011

Lastik hava bas›nc›
E01001400054

Do¤ru lastik bas›nc›, arac›n›z›n güvenli ve tatmin edici bir flekilde
kullan›labilmesi için çok önemlidir. Yanl›fl lastik bas›nc› üç
konuda sorunlara yol açar:

Emniyet
Çok az bas›nç, lastikteki bükülmeyi art›r›r ve lasti¤in hasar
görmesine yol açar. Çok fazla bas›nç lasti¤in floku
sönümleme becerisini azalt›r. Yoldaki nesneler ve delikler
lasti¤in hasar patlamas›na yol açabilecek lastik hasarlar›na
neden olabilir.
Ekonomi
Yanl›fl lastik bas›nc› lastik difllerinde dengesiz afl›nma izlerine
neden olur. Bu anormal afl›nma izleri difl ömrünü k›salt›r
ve lasti¤in daha erken de¤ifltirilmesi gerekir.
Lastik bas›nc›n›n çok az olmas› ise lasti¤in dönmesini
zorlaflt›r›r ve daha fazla yak›t harcanmas›na neden olur.

●

●

● Sürüfl konforu ve araç dengesi
Arac›n›z›n mükemmel sürüfl keyfi k›smen do¤ru lastik
bas›nc›na ba¤l›d›r. Çok fazla bas›nç rahats›z ve sars›nt›l›
bir sürüfle neden olur. Çok az bas›nç arac›n›z›n geç tepki
vermesine yol açar. Dengesiz lastik bas›nçlar› arac›n›z›n
kontrolünü dengesiz ve tahmin edilemez k›lar.

UYARI!

● Arac› afl›nm›fl veya yanl›fl fliflirilmifl lastiklerle kullan-
mak bir kazaya ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara
yol açabilir.
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Arac›n›z›n do¤ru lastik bas›nç de¤erleri sürücü kap›s›n›n efline yap›flt›r›lm›fl etikette gösterilmifltir.
Önerilen fliflirme bas›nç de¤erleri afla¤›daki lastikler için kullan›lmal›d›r.

●
●
●
●
●

Tipi Lastik ebad›
Normal yük Römork çekme

Ön Arka Ön Arka

Normal lastik
195/60R15 88H 2.1 bar {210 kPa}

2.3 bar {230 kPa}*
2.1 bar {210 kPa}

2.3 bar {230 kPa}* 2.1 bar {210 kPa} 2.1 bar {210 kPa}

195/50R16 84V 2.3 bar {230 kPa}
2.8 bar {280 kPa}*

2.3 bar {230 kPa}
2.8 bar {280 kPa}* 2.3 bar {230 kPa} 2.4 bar {240 kPa}

Küçük stepne lastik        T125/70D60 4.2 bar {420 kPa} —

*: 160 km/saatin üzerinde
Lastik bas›nçlar› en az›ndan ayda bir kez kontrol edilmeli ve gerekiyorsa ayarlanmal›d›r.
Bas›nç de¤erleri hava s›cakl›klar›n›n çok fazla de¤iflti¤i durumlarda daha s›k kontrol edilmelidir, zira lastik bas›nçlar› hava s›cakl›¤›na
ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Etikette verilen bas›nç de¤erleri “so¤uk fliflirme bas›nç de¤erleridir”.
So¤uk fliflirme bas›nç de¤eri araç park edildikten en az üç saat sonra veya en az üç saatlik park sonunda 1.6 km’den az sürüldükten
sonra ölçülür.
So¤uk fliflirme bas›nç de¤eri lastik yana¤›na bas›lm›fl maksimum de¤erlerin üzerine ç›kmamal›d›r. Birkaç kilometre sürdükten sonra
lastik bas›nç de¤eri so¤uk bas›nç de¤erinin 14 ila 41 kPa üzerine ç›kabilir. Belirtilen so¤uk bas›nç de¤erine ayarlamak için lastikten
hava tahliye etmeyin aksi takdirde lastik çok sönük olur.
Lastik bas›nçlar›n› her yak›t doldurdu¤unuzda kontrol edin. Lastiklerden biri di¤erlerinden sönük gözüküyorsa, hepsinin bas›nc›n›
kontrol edin.
Afla¤›daki güvenlik önlemlerini dikkate almal›s›n›z:

Lastik bas›nç de¤erlerini önerilen de¤erlerde muhafaza ediniz. (Sürücü kap›s› efli¤indeki lastik fliflirme bas›nc› etiketine bak›n›z.)
Önerilen yük s›n›r de¤erlerine sad›k kal›n›z.
Arac›n›zdaki yüklerin dengeli da¤›t›ld›¤›ndan emin olunuz.
Arac›n›z› güvenli h›zlarda sürünüz.
Lastiklerinizi do¤ru bas›nç de¤erinde fliflirdikten sonra hasar ve hava kaça¤› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Supaplar›n lastik
kapaklar›n› takt›¤›n›zdan emin olunuz.
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Sürekli yüksek h›zl› seyir için lastik bas›nc›

Sürekli yüksek h›zl› seyir için lastik bas›nc›n› önerilen de¤erin
28 kPa üzerine ç›kart›n ancak lastik yana¤›ndaki maksimum
fliflirme bas›nç de¤erini aflmay›n›z.

Lastiklerin bak›m›
Afla¤›daki bak›m ifllemleri önerilir:

Lastik bas›nç de¤erlerini düzenli olarak kontrol ediniz.
Tekerlek balans de¤erlerinin ve ön ve arka süspansiyon
ayarlar ›n›n bak›m›n›  düzenli  olarak yap›n›z.
Lastikleri sayfa 8-20’de “Lastik rotasyonu” bölümünde
anlat›ld›¤› flekilde düzenli olarak kendi aralar›nda yer
de¤ifltiriniz.

E01001600014

E01001700028

●
●

●

Difl afl›nma göstergeleri
E01001800032

NOT
●

1- D›fl afl›nma göstergesinin yeri
2- D›fl afl›nma göstergesi

Difl afl›nma göstergeleri, lastiklerinizin de¤ifltirilme zaman›n›
anlaman›za yard›mc› olacak flekilde arac›n›zdaki orijinal lastiklere
yerlefltirilmifltir. Birçok ülkede lastiklerinizi bu aflamadan sonra
de¤ifltirmenizi gerektiren kanunlar vard›r.
Bu göstergeler lastik difllerinin alt›na yerlefltirilmifltir ve lastik
difli 1.6 mm’den fazla afl›nd›¤›nda ortaya ç›karlar. Lastiklerin
kullan›labilmesi için gerekli olan minimum difl derinli¤i 1.6
mm’dir. Göstergeler iki veya daha fazla yerde ortaya ç›karsa
lastiklerinizi de¤ifltiriniz.

Lastik afl›nma göstergeleri lastik imalatças›na ba¤l› olarak
farkl› iflaret ve konumlara sahip olabilir.
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Lastik rotasyonu

Lastiklerin afl›nmas›, arac›n kullan›ld›¤› koflullara ve sürücülerin
al›flkanl›klar›na göre farkl›l›k gösterir. Afl›nmalar› dengelemek
ve lasti¤in ömrünü uzatmak için, anormal lastik afl›nmas›n›
farkeder etmez veya ön ve arka tekerlekler aras›nda belirgin bir
afl›nma fark› oldu¤unda lastikleri yer de¤ifltirmenizi (rotasyon)
tavsiye ederiz.
Lastiklerin yerlerini de¤ifltirirken, düzensiz afl›nma ve hasar olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. Anormal afl›nma, yanl›fl lastik hava
bas›nc›, bozuk tekerlek düzen ayar›, balans›z tekerlekler veya
sert fren nedeniyle ortaya ç›kar. Düzensiz afl›nman›n nedenini
saptamak için MITSUBISHI yetkili servisinize baflvurunuz.

E01001900020
Stepne var

Stepne yok

Lastiklerde dönüfl yönünü gösteren oklar vard›r.

Ön

Ön

Ön
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D‹KKAT!

● Küçük stepne lastik, lastik yerlerinin de¤ifltirilmesi
esnas›nda ç›kart›lm›fl bir lasti¤in yerine geçici olarak
tak›labilir. Ancak, düzenli lastik rotasyonu düzenine
dahil edilmemelidir.

D‹KKAT!

● Lastiklerde do¤ru dönüfl yönünü gösteren oklar (A)

varsa arac›n sol taraf›ndaki ön ve arka lastikleri ve

arac›n sa¤ taraf›ndaki ön ve arka lastikleri ayr› ayr›

de¤ifltiriniz.  Her lasti¤i söküldü¤ü tarafta tak›n.

Lastikleri, okun yönü araç hareket etti¤inde tekerle¤in

dönece¤i yönü gösterecek flekilde tak›n›z. Üzerindeki

okun yönü yanl›fl yön gösteren lastikler gerekti¤i

flekilde performans göstermez.

D‹KKAT!

● Farkl› tipte lastiklerin bir arada kullan›lmas›ndan
kaç›n›n›z. Bu sürüfl güvenli¤ini etkileyebilir.

Ön
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Kar lastikleri

Kar ve buzda araç kullan›rken, kar lasti¤i kullanman›z› tavsiye
ederiz. Sürüfl kararl›l›¤›n› korumak için, dört tekerle¤e de ebat›
ve tekerlek difl deseni ayn› olan kar lastikleri tak›n›z.
%50’den fazla afl›nm›fl kar lastiklerinin kar lasti¤i olarak kullan›l-
mas› uygun de¤ildir.
Belirtilen de¤erlere uygun olmayan kar lastikleri kullan›lma-
mal›d›r.

E01002000028

NOT
● Kar lastikleri ile ilgili kanun ve düzenlemeler (sürüfl h›z›,

kullan›lmas› gereken tip, vb.) de¤iflebilir. Arac›n›z›
kulland›¤›n›z bölgedeki kanun ve düzenlemeleri ö¤reniniz.
E¤er arac›n›zda flanfll› bijonlar kullan›lm›flsa, çelik jant
takarken, bunlar› konik tip bijonlarla de¤ifltiriniz.

●

Patinaj zincirleri

E¤er patinaj zincirlerinin kullan›lmas› gerekiyorsa, zincirler
sadece ön tekerleklere tak›lmal›d›r.
Sadece arac›n›za tak›lan tekerlekler için tasarlanm›fl olan zincirleri
kullan›n›z: yanl›fl tip veya ebatta izncir kullan›lmas›, araç
gövdesine hasar verebilir.
Patinaj zinciri takmadan önce, lütfen MITSUBISHI yetkili
servisinize dan›fl›n›z. Maksimum zincir kal›nl›¤› afla¤›da
verilmifltir.

E01002100045

Patinaj zincirleri için h›z s›n›r› 50 km/s, karl› yol biter bitmez
zincirleri ç›kart›n›z.

D‹KKAT!

●

●

Lastik ebad› Jant ebat› Maksimum zincir
kal›nl›¤› [mm]

195/55R15*1

195/60R15*2 15x6.0 JJ 12

195/50R16 16x6.0 JJ 9

*1: Sadece kar lasti¤i (M+S)

Sadece yaz lasti¤i*2:

UYARI!

● Lastiklerin buzlu yolda kayarak arac›n krikodan
düflmesine sebep olabilecek durumlarda zincirleri
takarken kriko KULLANMAYINIZ.

D‹KKAT!

● Zincirleri kullanmadan önce nas›l tak›laca¤›n› deneyiniz.
So¤uk havalarda, di¤er insanlardan yard›m beklemeyiniz.

Kar lastikleriniz için izin verilen azami h›za ve kanuni azami
h›za dikkat ediniz.
[195/60R15 lastikli araçlarda]
Kar lasti¤i kullan›lmas› gerekiyorsa afla¤›daki lastiklerle
de¤ifltiriniz;
• 195/60R15 kar lasti¤i (M+S)
• 195/55R15 kar lasti¤i (M+S)
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NOT
● Patinaj zincirleri ile ilgili kanun ve düzenlemeler de¤iflebilir.

Arac›n›z› kulland›¤›n›z bölgedeki kanun ve düzenlemeleri
ö¤reniniz.
Birçok ülkede, kars›z yolda kar lasti¤i tak›lmas› yasakt›r.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

D‹KKAT!

●

●

D‹KKAT!

Zincirleri ç›karabilece¤iniz ve takarken görülebilece¤iniz

düz bir yol seçiniz.

‹htiyaç duymad›¤›n›z sürece araca zincir takmay›n›z.

Bu, lastiklerinizin y›pranmas›na ve yol yüzeyinin bozul-

mas›na sebep olacakt›r.

Arac› 100-300 metre sürdükten sonra, durun ve zin-

cirleri tekrar s›k›n›z.

Zincirlerin arac›n gövdesine temas etmemesi için

tekerleklerin direksiyonun son dönüfl noktas›ndaki

konumuna dikkat edilmelidir.

Arac› dikkatli sürünüz ve 50 km/s üstüne ç›kmay›n›z.

Zincir takman›n kazalar› önlemedi¤ini unutmay›n›z.

Patinaj zincirleri tak›l›yken, jant›n veya kaportan›n

hasar görmemesine dikkat ediniz.

Acil durumda tak›lan küçük stepne lasti¤e patinaj zinciri

takmay›n›z. Ön lastiklerden biri patlarsa, arka

lastiklerden biriyle de¤ifltiriniz ve patinaj zincirini

takmadan önce küçük stepneyi ç›kart›lan arka lasti¤in

yerine tak›n›z.

Patinaj zinciri, sürüfl s›ras›nda alüminyum janta zarar

verebilir. Alüminyum tekerle¤in üstüne zinciri takarken,

zincirin veya ba¤lant›lar›n janta temas etmeyecek flekilde

olmas›na dikkat ediniz.

Patinaj zinciri takmadan önce jant kapaklar›n› ç›kar›n›z,

aksi taktirde zincir bunlara zarar verebilir. (Bak›n›z

sayfa 6-19).

Patinaj zincirini takarken veya ç›kart›rken, ellerinizin
ve vücudunuzun di¤er bölümlerinin araç gövdesinin
keskin parçalar› taraf›ndan yaralanmamas›na dikkat
ediniz.
Zincirleri sadece ön lastiklere tak›n›z ve zincirleri,
talimatlara göre s›k›flt›r›n›z ve uçlar›n› iyice ba¤lay›n›z.
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Debriyaj pedal› bofllu¤u*
E01002200020

Debriyaj pedal›na, ilk direnci hissedinceye kadar parma¤›n›zla
bas›n›z.
Bu mesafe belirtilen de¤erler aras›nda olmal›d›r.

E¤er debriyaj pedal bofllu¤u standart de¤erler aras›nda de¤ilse,
debriyaj pedal›n› MITSUBISHI yetkili servisine ayarlat›n›z.

Fren pedal› bofllu¤u
E01002300021

Motoru durdurup fren pedal›na birkaç defa bas›n›z ve sonra ilk
direnci hissedinceye kadar parma¤›n›zla fren pedal›na bas›n›z.
Bu mesafe belirtilen de¤erler aras›nda olmal›d›r.

E¤er fren pedal bofllu¤u standart de¤erler aras›nda de¤ilse, fren
pedal›n› MITSUBISHI yetkili servisine ayarlat›n›z.

A- Pedal bofllu¤u: 4 ila 13 mm A-  Pedal bofllu¤u: 3 ila 8 mm
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El freni kolunun hareketi
E01002400051

El freni kolunu yukar› çekerek, kilit difllerinin ç›kard›¤› “klik”
sesi say›s›n› kontrol ediniz. Her klik sesi, kolun bir kademe
hareket etti¤ini gösterir. Normal fren etkisi için, kol, belirtilen
say›da difl boyunca hareket etmelidir.

E¤er el freni kolunun hareketi standart de¤erin d›fl›ndaysa, el
freni kolu MITSUBISHI yetkili servisine ayarlat›n›z.

Silecek lastikleri
E01002600037

E¤er silecek lastikleri donarak ön veya arka cama yap›fl›rsa, buz
eriyip lastikler serbest kal›ncaya kadar silecekleri çal›flt›rmay›n›z,
aksi taktirde silecek motoru hasar görebilir.

Cam silece¤i lasti¤inin de¤ifltirilmesi

Cam silece¤i lastikleri

1. Silecek kolunu camdan kald›r›n›z.
2. Silecek lasti¤ini (A) t›rna¤› (B) kancas›ndan kurtulana kadar

çekiniz. Daha sonra, ç›kartmak için silecek lasti¤ini biraz
daha çekiniz.

NOT
● Silecek kolunun cama düflmesine izin vermeyin; aksi taktirde

cam hasar görebilir.

A- El freni kolunun hareketi: 5 ila 7 çentik
(200N kuvvetle çekildi¤inde el freni ayar›)

A
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NOT
● Yeni lastikle birlikte tutucu verilmemiflse eski lasti¤in

tutucular›n› kullan›n›z.

5. Silecek lasti¤ini (B) kancas› s›k›ca (A) t›rna¤›n› oturana
kadar itiniz.

3. Tutucular› (C) yeni bir silecek lasti¤inie ba¤lay›n›z.

4. Silecek lasti¤ini kola tak›n, takma ifllemine lasti¤in ters
taraf›nda t›rna¤›n oldu¤u yerden bafllay›n›z. (B) kancas›n›n
lastikteki oluklara do¤ru bir flekilde oturdu¤undan emin
olunuz.
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Arka cam silecek lastikleri*
1. Silecek kolunu camdan kald›r›n›z.
2. Silecek lasti¤ini, silecek kolunun ucundaki t›rnaktan (A)

kurtarmak için afla¤›ya do¤ru çekiniz. Silecek lasti¤ini
ç›kartmak için biraz daha çekiniz.

3. Silecek kolundaki (B) kancas›ndan yeni bir lastik kayd›r›n›z.

NOT
● Silecek kolunun cama düflmesine izin vermeyin; aksi taktirde

cam hasar görebilir.

4. (C) tutucusunun silecek lasti¤indeki (D) kanal›na s›k›ca
yerlefltiriniz.

NOT
● Yeni lastikle birlikte tutucu verilmemiflse eski lasti¤in

tutucular›n› kullan›n›z.
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Genel Bak›m
E01002700038

Yak›t, motor so¤utma suyu, ya¤ ve egzoz gaz› s›z›nt›s›
Arac›n alt›na bakarak, yak›t motor so¤utma suyu, ya¤ ve egzos gaz›
s›z›nt›s› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

D›fl ve iç lambalar›n çal›flmas›
Kombine far kumanda kolunu kullanarak, tüm lambalar›n düzgün
çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.
E¤er lambalar yanm›yorsa, olas› neden, atm›fl bir sigorta veya
bozuk bir ampuldür. Önce sigortalar› kontrol ediniz. E¤er atm›fl
bir sigorta yoksa, lamba ampullerini kontrol ediniz.
Sigortalar›n ve lamba ampullerinin de¤ifltirilmesi hakk›nda bilgi
için sayfa 8-30’da “Sigortalar” ve sayfa 8-36’da “Lamba
ampullerinin de¤ifltirilmesi” bölümüne bak›n›z.
E¤er tüm sigortalar ve ampuller sa¤lamsa, arac›n›z› MITSUBISHI
yetkili servisine götürerek kontrol ve tamir ettiriniz. 

Sayaçlar, göstergeler ve gösterge / ikaz lambalar›n›n
çal›flmas›
Motoru çal›flt›rarak, tüm sayaçlar›n, göstergelerin ve gösterge /
ikaz lambalar›n›n çal›flmas›n› kontrol ediniz.
E¤er herhangi bir sorun varsa, arac›n›z› kontrol ettirmek için
MITSUBISHI yetkili servisine götürünüz.

Menteflelerin ve kilitlerin ya¤lanmas›
Tüm kilitleri ve mentefleleri kontrol ediniz, gerekirse önce
temizleyip çok amaçl› gres ya¤› sürünüz.

UYARI!

● E¤er flüpheli bir yak›t s›z›nt›s› görürseniz veya yak›t
kokusu al›rsan›z, arac› kullanmay›n›z; yard›m için
MITSUBISHI yetkili servisi ça¤›r›n›z.
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So¤uk ve karl› havlar için
E01002800013

Havaland›rma giriflleri
Ön cam›n önündeki havaland›rma mazgallar› yo¤un kar
ya¤›fl›ndan sonra ›s›tma ve havaland›rma sisteminin zay›flamas›
(veya bozulmamas›) için f›rçayla temizlenmelidir.

Fitiller
Kap›lardaki, kaputtaki vb. fitillerin donmas› için, silikonlu gres
sürülmelidir.

‹lave donan›m
K›fl aylar›nda, yolda kal›rsan›z karlar› temizleyebilmek için,
araçta bir kürek veya k›sa sapl› bel bulundurulmas› iyi bir fikirdir.
Ayr›ca, arac›n üstündeki kar› süpürmek için küçük bir f›rça ve
ön ve arka camlar için plastik bir kaz›y›c› bulundurulmak da
faydal›d›r.

Sigorta ba¤lant›lar›
E01002900014

Sigorta ba¤lant›lar›, belirli elektrik sistemlerinden afl›r› ak›m
geçti¤inde eriyerek oluflabilecek bir yang›n› önler.
Erimifl bir sigorta ba¤lant›s› olmas› durumunda muayene ve
de¤ifltirme için yetkili MITSUBISHI servisinize gidiniz.
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Sigortalar
E01003000038

Sigorta kutusu yeri

Elektrik sisteminin k›sa devre veya afl›r› yük nedeniyle hasar
görmesini önlemek için, her bir ba¤›ms›z devre için bir adet
sigorta konulmufltur.

Yolcu bölümünde ve motor bölümünde sigorta kutular› vard›r.

Yolcu bölümü

Yolcu bölümündeki sigorta kutusu, sürücü koltu¤unun önünde,
flekilde gösterilen yerde bulunur.

Motor bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde resimde gösterildi¤i flekilde
yerlefltirilmifltir.

Sigorta kapasiteleri
Sigorta kapasitesi ve sigortalar taraf›ndan korunan elektrik
sistemleri, sürücü taraf›nda bulunan sigortalar için bozuk para
kutusunun içinde, motor bölümündeki sigortalar için ise sigorta
kutusunun kapa¤›nda belirtilmifltir.

Yolcu bölmesi sigorta yeri tablosu
NOT

● Sigorta kutusunda yedek sigortalar bulunur. De¤ifltirmek
için, daima ayn› kapasitede olan bir sigorta kullan›n›z.

1- Dü¤meyi itiniz.
2- Kapa¤› ç›kart›n›z.
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Yolcu bölmesi sigorta yeri

1 Ignition coil 10A

2 Gauge 7.5A

3 Reversing lamp 7.5A

4 Cruise control 7.5A

5 Relay 7.5A

6 Heated door mirror 7.5A

7 Windscreen wiper 20A

8 Engine control 7.5A

9 Cigarette lighter 15A

10 — — —

11 Outside Arka-view mirrors 7.5A

12 Engine control 7.5A

13 Radio 10A

14 Arka window wiper 15A

15 Central door locks 15A

16 Arka fog lamp 10A

17 — — —

18 Room lamp 10A

19 Heater 30A

20 Arka window demister 30A

No. Sembol Elektrik sistemi Kapasite

Ateflleme bobini

Gösterge

Geri vites lambas›

H›z sabitleme sistemi

Röle

Is›tmal› kap› aynas›

Cam silece¤i

Motor kontrolü

Çakmak

—

D›fl dikiz aynas›

Motor kontrolü

Radyo

Arka cam silece¤i

Merkezi kilit sistemi

Arka sis lambas›

—

Tavan lambas›

Is›t›c›

Arka cam bu¤u çözücü
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● Arac›n›zda arac›n›z›n modeli ve teknik özelliklerine ba¤l›
olarak baz› sigortalar tak›lmam›fl olabilir.
Yukar›daki tablo herbir sigortaya karfl›l›k gelen ana donan›m›
göstermektedir.
Sigorta kutusunda yedek 7.5A, 10A ve 15A’l›k sigortalar
bulunmamaktad›r. Bu sigortalardan biri yanarsa geçici olarak
afla¤›dakilerden birinin sigortas›n› al›p kullanabilirsiniz.
7.5A: H›z sabitleme sistemi
10A: Radyo
15A: Çakmak
Geçici olarak ald›¤›n›z sigortay› en k›sa sürede de¤ifltiriniz.

●

Motor bölmesi sigorta yeri tablosu

21 Sunroof 20A

22 Heated seat 10A

23 Inter cooler water spray 10A

24 — — —

25 — Spare fuse 20A

26 — — —

27 — Spare fuse 30A

Motor bölmesi sigorta yeri

No. Sembol Elektrik sistemi Kapasite

Aç›l›r tavan

Is›tmal› koltuklar

‹ç so¤utucu su spreyi

          —

Yedek sigorta

           —

Yedek sigorta 



6 15A

7,5A Kahverengi

10A K›rm›z›

15A Mavi

20A Sar›

30A Yeflil (b›çak tipi) / Pembe (kartufl tipi)

40A Yeflil

50A K›rm›z›

60A Sar›
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● Arac›n›zda arac›n›z›n modeli ve teknik özelliklerine ba¤l›
olarak baz› sigortalar tak›lmam›fl olabilir.
Yukar›daki tablo herbir sigortaya karfl›l›k gelen ana donan›m›
göstermektedir.

●

Sigorta tan›mlar›

1 Fuse (+B) 60A

2 Radiator fan motor 50A

3 Anti-lock braking system 60A

4 Ignition switch 40A

5 Electric window system 30A

7 Horn 10A

8 Engine control 20A

9 Air compressor 10A

10 Stop lamps 15A

11 Condenser fan motor 20A

12 Alternator 7.5A

13 Hazard warning flasher 10A

14 Automatic transmission 20A

15 Fuel pump 15A

16 Headlamp upper beam (right) 10A

17 Headlamp upper beam (left) 10A

18 Headlamp low beam (right) 10A

19 Headlamp low beam (left) 10A

20 Tail lamp (right) 7.5A

21 Tail lamp (left) 7.5A

22 Room lamp 10A

23 Radio 10A

24 — — —

Sigorta (+B)

Radyatör fan› motoru

ABS fren sistemi

Kontak anahtar›

Elektrikli cam sistemi

Ön sis farlar›

Korna

Motor kontrolü

Hava kompresörü

Stop lambas›

Yo¤uflturucu fan› motoru

Alternatör

Dörtlü flaflör

Otomatik flanz›man

Yak›t pompas›

Far uzun huzme (sa¤)

Far uzun huzme (sol)

Far k›sa huzme (sa¤)

Far k›sa huzme (sol)

Kuyruk lambas› (sa¤)

No. Sembol Elektrik sistemi Kapasite No. Sembol Elektrik sistemi Kapasite

Kuyruk lambas› (sol)

Tavan lambas›

Radyo
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Sigorta de¤ifltirme
1. Bir sigortay› de¤ifltirmeden önce, daima ilgili elektrik

devresini kapat›n›z ve kontak anahtar›n› “LOCK” konumuna
getiriniz.

2. Eflya gözünü aç›n›z.
3. Eflya gözünü kendinize do¤ru çekerken ç›kartmak için

kald›r›n›z.
4. Sigorta maflas›n› (B) eflya gözü kapa¤›ndan (A) ç›kart›n›z.
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5. Sigorta kapasite tablosuna bakarak, ar›zayla ilgili olan
sigortay› kontrol ediniz.

NOT
● Herhangi bir sistem çal›flm›yorsa, ancak sistemin ilgili

sigortas› normal ise sistemde veya baflka bir yerde ar›za
olabilir. Arac›n›z› bir MITSUBISHI yetkili servisine kontrol
ettiriniz.

6. Maflaya ayn› kapasitede yeni bir sigorta yerlefltiriniz ve
yeni sigortay› sigorta kutusundaki ayn› yere tak›n›z.

C- Sigorta sa¤lam
D- Sigorta yanm›fl D‹KKAT!

●

●

E¤er yeni tak›lan sigorta da k›sa bir süre sonra atarsa,
sorunun sebebini ö¤renmek ve sorunu gidermek için
elektrik sistemini bir MITSUBISHI yetkili servisine
kontrol ve tamir ettiriniz.
Kesinlikle daha büyük kapasiteli bir sigorta kullanmay›n›z
veya tel, folyo, vb. sararak sigortan›n kapasitesini
artt›rmaya çal›flmay›n›z; aksi taktirde, devre kablolar›
afl›r› miktarda ›s›narak yang›na neden olabilir.
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Ampullerin de¤ifltirilmesi
E01003100013

Bir ampulü de¤ifltirmeden önce, lamban›n kapal› oldu¤undan
emin olunuz. Yeni ampulün cam k›sm›na ç›plak elle
dokunmay›n›z; derinizdeki ya¤ cam›n üstünde kalacak ve ampul
›s›nd›¤› zaman buharlaflarak yüzeyi sönüklefltirecektir.

Bir ampulü de¤ifltirirken ayn› güç ve renkte yeni bir ampul
kullan›n›z.

Ampul kapasitesi
E01003200027

D›fl bölüm
E01003300044

Parantez içindeki kodlar ampul tiplerini göstermektedir.

1- Ön sinyal lambalar›: 21W (W21W)
2- Ön sis farlar›*: 55W (H3)
3- Farlar, uzun/k›sa huzme: 60/55W (H4)
4- Park lambalar›: 5W (W5W)
5- Yan sinyal lambalar›: 5W (WY5W)

Ön
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Parantez içindeki kodlar ampul tiplerini göstermektedir.

Arka (Sedan)

Arka (Wagon)

6- Üçüncü fren lambas›* (Ampul tipi) (Sedan): 21W
(W21W)

7- Arka sis lambas› (sadece sürücü taraf›nda): 21W
(W21W)

8- Plaka lambalar›: 5W (W5W)
9- Geri vites lambalar›: 16W (W16W)
10-Kuyruk lambalar›: 5W (W5W)
11-Arka sinyal lambalar› (Sedan): 21W (WY21W)

Arka sinyal lambalar› (Wagon): 21W (PY21W)
12-Fren ve kuyruk lambalar›: 21/5W (W21/5W)
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‹ç bölüm
E01003400045

1- Bagaj bölmesi lambas›: 5W
2- Arka tavan lambas›: 8W
3- Ön tavan lambas›: 7.5W
4- Kiflisel lambalar: 7.5W

Sedan

1- Ön tavan lambas›: 7.5W
2- Kiflisel lambalar: 7.5W
3- Arka kiflisel lambalar*: 8W
4- Bagaj bölmesi lambas›: 8W
5- Arka tavan lambas›*: 8W

Wagon
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Farlar
E01003500033

1. Soketi (A) ç›kart›p s›zd›rmaz kapa¤› (B) ç›kart›n›z.

2. Ampulü sabitleyen yay› (C) kancas›ndan ç›kart›p far
ampulünü ç›kar›n›z.
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Park lambalar›
E01003700035

Lamba soketini saat yönünün tersine çevirerek ç›kar›n›z. Sonra
ampulü soketten çekerek ç›kar›n›z.

D‹KKAT!

● Halojen ampulü kesinlikle ç›plak elle veya kirli eldiven,
vb. tutmay›n›z.
Elinizden bulaflan ya¤ far yak›ld›¤›nda ampulün
yanmas›na neden olabilir.
E¤er halojen ampulün cam yüzeyi kirlenirse, alkol,
boya tineri, vb. ile temizlenip iyice kuruland›ktan son-
ra yerine tak›lmal›d›r.
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Ön sinyal lambalar›

Lamba soketini saat yönünün tersine çevirerek ç›kar›n›z. Ampulü,
bast›rarak yuvas›ndan saat yönü tersinde çevirerek ç›kart›n›z.

E01003800023

Yan sinyal lambalar›
E01003900024

1. Bir yan sinyal lambas›n› ç›kartmak için lamban›n ön taraf›na
bir düz tornavida sokup lambay› gövdeden nazikçe kald›-
r›n›z.

NOT
● Cam› ve gövdeyi çizmemek için, tornavidan›n ucuna bir

parça bez sar›n›z.

Ön
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2. Soket ünitesi ve ampulü birlikte saat yönünün tersine çevirerek
ç›kart›n›z ve daha sonra da ampulü çekerek sökünüz.

Ön sis farlar›*
E01004000022

1. Befl klipsi (A) (sol taraf) veya dört klipsi (A) (sa¤ taraf)
bir tornavidayla ç›kart›p kapa¤› kald›r›n (B).

Sol taraf
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2. Kapak ba¤lant› vidalar›n› (C) sökün ve kapa¤› (D) ç›kart›n›z.
Sa¤ taraf
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3.  Ampulü sabitleyen yay› (E) kancas›ndan ç›kart›p ampulü
ç›kar›n›z.

4. Ampulü ay›r›n›z.



Bak›m

8-45

8

Arka lamba grubu
E01004200037

Sedan
1. Lamba biriminin vidas›n› ç›kart›n›z.

Lamba birimini ç›kart›n›z.

D‹KKAT!

● Halojen ampulü kesinlikle ç›plak elle veya kirli
eldiven ile tutmay›n›z.
Elinizden bulaflan ya¤ sis lambalar› yak›ld›¤›nda
ampulün yanmas›na neden olabilir.
E¤er halojen ampulün cam yüzeyi kirlenirse, alkol,
boya tineri, vb. ile temizlenip iyice kuruland›ktan
sonra yerine tak›lmal›d›r.
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2. Soketi ve ampul gruplar›n› saat yönünün tersinde döndürerek
ç›kart›n›z.
Ampulü d›flar› çekerek ç›kart›n›z.

Wagon
1. Lamba biriminin vidas›n› ç›kart›n›z.

Lamba birimini ç›kart›n›z.

A- Geri vites lambas›
B- Kuyruk lambas›
C- Arka sinyal lambalar›
D- Fren ve kuyruk lambas›
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2. Soketi ve ampul gruplar›n› saat yönünün tersinde döndürerek
ç›kart›n›z.
(A) ve (C) ampulünü d›flar› çekerek ç›kart›n›z.
(B) ampulünü yuvas›na bast›rarak ve saat yönü tersinde
çevirerek ç›kart›n›z.

Arka sis lambas› (sadece sürücü taraf›nda)
E01004100023

Soket ünitesi ve ampulü (A) birlikte saat yönünün tersine çevirerek
ç›kart›n›z ve daha sonra da ampulü çekerek sökünüz.

A- Arka sinyal lambalar›
B- Geri vites lambas›
C- Fren ve kuyruk lambas›

Sedan
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Üçüncü fren lambas›* (Ampul tipi)*
E01004500027

Sedan
Soketi ve ampul grubunu saat yönü tersinde döndürerek ç›kart›n›z
ve daha sonra ampulü yuvas›na bast›r›rken saat yönü tersinde
çevirerek ç›kart›n›z.

Wagon
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Plaka lambalar›
E01004600044

Sedan
1. Lamba montaj vidalar›n› ç›kart›n, soket grubunu ve ampulü

saat yönünün tersine çevirerek birlikte ç›kart›n›z ve daha
sonra da ampulü çekerek sökünüz.

2. Lamba birimini takarken (A) kancas›n› ilk önce gövdenin
içine do¤ru lamba biriminin sa¤ taraf›na yerlefltiriniz.
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Wagon
Lamba montaj vidalar›n› ç›kart›n, soket grubunu ve ampulü saat
yönünün tersine çevirerek birlikte ç›kart›n›z ve daha sonra da
ampulü çekerek sökünüz.

Tavan lambas›
E01004700032

Lamban›n deli¤ine bir tornavida sokup kapa¤› yavaflça kan›rtarak
ç›kart›n›z.
Ampulünü ampul tutucusundan ay›r›n›z.

Ön
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NOT
● Kapa¤› çizmesini önlemek için, tornavidan›n ucuna bir

parça bez sar›n›z.

Kiflisel lambalar*
E01005100020

Lamban›n deli¤ine bir tornavida sokup kapa¤› yavaflça kan›rtarak
ç›kart›n›z.
Ampulünü ampul tutucusundan ay›r›n›z.

NOT
● Kapa¤› çizmesini önlemek için, tornavidan›n ucuna bir

parça bez sar›n›z.

Arka*
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Arka kiflisel lambalar *
E01005200018

Wagon
Cam›n kenar›ma bir tornavida sokup nazikçe kan›rtarak ç›kart›n›z.
Ampulünü ampul tutucusundan ay›r›n›z.

NOT
● Kapa¤› çizmesini önlemek için, tornavidan›n ucuna bir

parça bez sar›n›z.

Bagaj bölmesi lambas›
E01005300022

Lamban›n deli¤ine bir tornavida sokup kapa¤› yavaflça kan›rtarak
ç›kart›n›z.
Ampulünü ampul tutucusundan ay›r›n›z.

Sedan
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NOT
● Kapa¤› çizmesini önlemek için, tornavidan›n ucuna bir

parça bez sar›n›z.

Wagon
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Araç etiketleri
E01100100071

1- fiasi numaras›
fiasi numaras›, flekilde gösterildi¤i gibi, ön bölmeye bas›lm›flt›r.

2- Araç bilgi kod plakas›
Araç bilgi kod plakas›, flekilde gösterildi¤i gibi perçinlenmifltir.
Bu plaka, model kodunu, motor modelini, flanz›man modelini
ve gövde renk kodunu vb. gösterir.
Lütfen yedek parça siparifl ederken bu numaray› belirtiniz.

1- Araç model kodu
2- Motor model kodu
3- fianz›man model kodu
4- Boya renk kodu
5- ‹ç kod
6- Opsiyon kodu
7- D›fl kod
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Araç tan›t›m numaras› plakas› (Sadece sa¤dan

direksiyonlu araçlar)
Gösterge tablosunun sol ön köflesine perçinlenmifl olan numara
plakas›na bas›lm›flt›r. Arac›n d›fl›ndan, ön camdan görülebilmekte-
dir.

Motor numaras›
Motor numaras›, flekilde gösterildi¤i gibi, motor silindir blo¤unun
üzerine bas›lm›flt›r.

A: Arac›n önü

1300, 1600 modelleri



9-4

Teknik özellikler

9

A: Arac›n önü

2000 modelleri
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Araç boyutlar›
E01100200072

Sedan

1 Front track 1,470 mm

2 Overall width 1,695 mm

3 Front overhang 910 mm

4 Wheel base 2,600 mm

5 Rear overhang 970 mm

6 Overall length 4,480 mm

7 Ground clearance (unladen) 165 mm

8 Overall height (unladen) 1,445 mm

9 Rear track 1,470 mm

Ön iz geniflli¤i

Toplam genifllik

Ön ç›k›nt›

Dingil mesafesi

Arka ç›k›nt›

Toplam uzunluk

Yerden yükseklik (araç boflken)

Toplam yükseklik (araç boflken)

Arka iz geniflli¤i
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Wagon

1 Front track 1,470 mm

2 Overall width 1,695 mm

3 Front overhang 910 mm

4 Wheel base 2,600 mm

5 Rear overhang 975 mm

6 Overall length 4,485 mm

7 Ground clearance (unladen)
Standard 165 mm

With low down suspension 135 mm

8 Overall height (unladen)
Standard 1,480 mm

With low down suspension 1,450 mm

9 Rear track 1,470 mm

Ön iz geniflli¤i

Toplam genifllik

Ön ç›k›nt›
Dingil mesafesi

Arka ç›k›nt›

Toplam uzunluk

Yerden yükseklik (araç boflken)

Toplam yükseklik (araç boflken)

Arka iz geniflli¤i

Standart

Alçak süspansiyonlu

Standart

Alçak süspansiyonlu
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Araç performans›
E01100300060

Sedan

Wagon

Tipi 1300 modeller
1600 modeller

M/T A/T

Maksimum h›z 171 km/h 183 km/h 176 km/h

Minimum dönme yar›çap›
Gövde 5.5 m

Jant 5.0 m

Tipi

1600 modeller

2000 modellerM/T
A/T

COMFORT SPORT

Maksimum h›z                                                                                 181 km/h 175 km/h 199 km/h

Minimum dönme yar›çap›
Gövde 5.5 m 5.7 m 5.5 m 5.7 m

Jant 5.0 m 5.2 m 5.0 m 5.2 m
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Araç a¤›rl›¤›
E01100400061

Sedan

*:Römork çekilirken

NOT
● Römork özellikleri imalatç›n›n önerilerini belirtmektedir.

Tipi 1300 modeller
1600 modeller

M/T A/T

Kerb weight (kg)
Without optional parts 1,165 1,185 1,205

With full optional parts 1,205 1,210 1,230

Maximum gross vehicle weight (kg) 1,750, 1,800*

Maximum axle weight (kg)
Front 930, 910*

Rear 840, 910*

Maximum towable weight (kg)
With brake 1,000

Without brake 400

Maximum trailer-nose weight (kg) 50

Maximum roof load (kg) 60

Seating capacity (persons) 5

Bofl a¤›rl›k (kg)

Arac›n azami yüklü a¤›rl›¤› (kg)

Maksimum aks a¤›rl›¤› (kg)

Maksimum çekilebilir a¤›rl›k (kg)

Maksimum römork burun a¤›rl¤› (kg)

Maksimum tavan yükü (kg)

Koltuk kapasitesi (kifli)

Opsiyonel parçalar yok

Tüm opsiyonel parçalar ile

Ön
Arka

Frenli

Frensiz
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Wagon

*: Römork çekilirken

NOT
● Römork özellikleri imalatç›n›n önerilerini belirtmektedir.

Tipi

1600 modeller

2000 modellerCOMFORT
SPORT

M/T A/T

Kerb weight (kg)
Without optional parts 1,275 1,295 1,275 1,315

With full optional parts 1,300 1,320 1,294 1,334

Maximum gross vehicle weight (kg) 1,780, 1,830*

Maximum axle weight (kg)
Front 910

Rear 890, 960*

Maximum towable weight (kg)
With brake 1,000

Without brake 400

Maximum trailer-nose weight (kg) 50

Maximum roof load (kg)
Without roof rails 50

With roof rails 40

Seating capacity (persons) 5

Bofl a¤›rl›k (kg)

Arac›n azami yüklü a¤›rl›¤› (kg)

Maksimum aks a¤›rl›¤› (kg)

Maksimum çekilebilir a¤›rl›k (kg)

Maksimum römork burun a¤›rl¤› (kg)

Maksimum tavan yükü (kg)

Koltuk kapasitesi (kifli)

Opsiyonel parçalar yok

Tüm opsiyonel parçalar ile

Ön

Arka

Frenli

Frensiz

Portbagaj raylar› olmaks›z›n

Portbagaj raylar› ile
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Motor özellikleri
E01100600076

Motor tipi Dört silindirli, s›ra tipi, su so¤utmal›, dört
zamanl›, üstten tek ekzantrikli

4G13
1,299 cc
71.0 mm
82.0 mm

10.0

4G18
1,584 cc
76.0 mm
87.3 mm

10.0

4G63
1,997 cc
85.0 mm
88.0 mm

10.0

Emme                                                                                 Otomatik ayarl›

Egzoz                                                                                 Otomatik ayarl›

1-3-4-2

60 kW/5,000 dev/dak          72 kW/5,000 dev/dak                        99 kW/5,750 dev/dak

120 Nm/4,000 dev/dak           150 Nm/4,000 dev/dak                    176 Nm/4,500 dev/dak

Motor modeli
Toplam hacim
Çap
Strok
S›k›flt›rma oran›

Supap bofllu¤u

Ateflleme s›ras›

Maksimum güç

Maksimum tork:

Dört silindirli, s›ra tipi, su so¤utmal›, dört
zamanl›, üstten çift ekzantrikli
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fianz›man özellikleri
E01100700051

Tipi 1300 modeller
1600 modeller

2000 modeller
M/T A/T

Diflli oran›

1.
2.
3.
4.
5.

Geri vites

3.583
1.947
1.343
0.976
0.804
3.416

3.583
1.947
1.343
0.976
0.804
3.416

2.842
1.529
1.000
0.712

—
2.480

3.583
1.947
1.379
1.030
0.820
3.363
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Elektrik sistemi
E01100800078

*: Opsiyonel donan›m

Tipi 1300, 1600 modeller 2000 modeller

12V

55D23L (356CCA/99RC)
75D23L (550CCA/120RC)*

80A 100A

NGK BKR6E-11 IGR6A-11

DENSO K20PR-U11 —

CHAMPION RC8YC4 —

Voltaj

Akü tipi

Alternatör kapasitesi

 Buji tipi
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Lastikler ve jantlar
E01100900066

*: Opsiyonel donan›m

Lastik 195/60R15 88H 195/50R16 84V

Jant
Ebat 15x6JJ (St), 15x6JJ (Al)* 16x 6JJ (Al)

Offset 46 mm
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Di¤er özellikler
E01101000077

Yak›t sistemi
Yak›t kontrolü

Yak›t pompas›

Debriyaj

Direksiyon sistemi

Süspansiyon
Ön

Arka

Frenler

Tip

El freni

Ön

Arka

Elektrikli kontrollü enjeksiyon

Elektrik motorlu tip

Diyafram rayl› kuru tek, kavramal›, hidrolik hareketli

Kremayer-pinyon tip, hidrolik destekli

Ba¤›ms›z tip, Mac Pherson, helezon yayl›

Ba¤›ms›z tip, çok ba¤lant›l›, helezon yayl›

Hidrolik, çapraz ba¤l› servolu çift devreli sistem,
ABS fren, elektronik fren gücü da¤›t›m fonksiyonlu

Havaland›rmal› disk frenler

Disk fren içinde kampana

El freni mekanik olarak arka tekerleklere etki eder
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Yak›t tüketimi
E01101100010

Tipi
Kar›fl›k fiehir içinde fiehir d›fl›nda

Yak›t sarfiyat›
(L/100km)

Yak›t sarfiyat›
(L/100km)

Standart

1300 modeller

1600 modeller

2000 modeller

NOT
● Verilen sonuçlar, araçlar için yak›t tüketim garantisini vermez veya böyle bir anlama gelmez.

Arac›n kendisi test edilmemifltir ve ayn› model araçlar aras›nda da kaç›n›lmaz farkl›l›klar vard›r. Bunun yan›nda, bu araçta belli
de¤ifliklikler olabilir. Ayn› zamanda tarz, yol ve trafik durumlar›, arac›n sürüfl mesafesi ve bak›m standard› da yak›t tüketimini
etkileyecektir.

Sedan

CO2 (g/km)
Yak›t sarfiyat›

(L/100km)

1600 modeller

M/T

A/T

A/T

M/T

Tam opsiyonlu

Standart

Tam opsiyonlu

Standart

Tam opsiyonlu

Wagon

155

160

163

186

191

166

195

206

207

6.5

6.7

6.8

7.9

8.0

7.0

8.2

8.6

8.7

8.5

8.8

9.0

10.3

10.6

8.9

10.7

11.7

11.8

5.3

5.5

5.6

6.4

6.6

5.8

6.8

6.8

6.9
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Kapasiteler
E01101300070

1300, 1600 modelleri

No. Tipi Miktar Tavsiye edilen ya¤

1
Gerekti¤i kadar

Gerekti¤i kadar

2 1.0 litre

3 Motor ya¤›
Ya¤ karteri              3.0 litre

Ya¤ filtresi               0.3 litre

4 Motor so¤utma suyu
5.0 litre

[Yedek deposundaki
0.65 litre dahildir                         ]

5 Otomatik flanz›man hidroli¤i                   7.7 litre

SOLDAN D‹REKS‹YONLU                                                                        SA⁄DAN D‹REKS‹YONLU

Fren hidroli¤i

Debriyaj hidroli¤i

Hidrolik direksiyon ya¤›

DOT 3 veya DOT 4 s›n›f› fren hidroli¤i

DOT 3 veya DOT 4 s›n›f› fren hidroli¤i

ATF DEXRON III veya DEXRON II

Bak›n›z sayfa 8-7

DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT veya eflde¤eri

DIA QUEEN ATF SP III
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NOT
● Motor ya¤›, so¤utucu s›v›, y›kama s›v›s› ve fren/ debriyaj hidroli¤i gibi düzenli olarak kontrol edilmesi ve de¤ifltirilmesi gereken

noktalar kolay belirlenebilmesi için beyaz renkle iflaretlenmifllerdir.

6 Y›kama suyu                               4.2 litre                                                                    —

7 Düz flanz›man ya¤›                               2.1 litre

8 So¤utucu gaz (klima)                             480 - 520 g HFC-134a

No. Tipi Miktar Tavsiye edilen ya¤

Diflli hidroli¤i API s›n›fland›rmas› GL-4 SAE 75W- 85W veya 75W-90
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2000 modeller
E01101600015

1

2

3

4

5

6

SOLDAN D‹REKS‹YONLU                                                                          SA⁄DAN D‹REKS‹YONLU

No. Tipi Miktar Tavsiye edilen ya¤

Gerekti¤i kadar

Gerekti¤i kadar

Motor ya¤›
Ya¤ karteri              4.0 litre

Ya¤ filtresi               0.3 litre

Motor so¤utma suyu [Yedek deposundaki
0.65 litre dahildir                         ]

Y›kama suyu                                            4.2 litre

Fren hidroli¤i

Debriyaj hidroli¤i

Hidrolik direksiyon ya¤›

Düz  flanz›man hidroli¤i                           7.7 litre

  1.0 litre

  7.0 litre

DOT 3 veya DOT 4 s›n›f› fren hidroli¤i

DOT 3 veya DOT 4 s›n›f› fren hidroli¤i

ATF DEXRON III veya DEXRON II

Bak›n›z sayfa 8-7

DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT veya eflde¤eri

—

Diflli hidroli¤i API s›n›fland›rmas› GL-4 SAE 75W- 85W veya 75W-90
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NOT
● Motor ya¤›, so¤utucu s›v›, y›kama s›v›s› ve fren/ debriyaj hidroli¤i gibi düzenli olarak kontrol edilmesi ve de¤ifltirilmesi gereken

noktalar kolay belirlenebilmesi için beyaz renkle iflaretlenmifllerdir.

7 So¤utucu gaz (klima) 480 - 520 g HFC-134a

No. Tipi Miktar Tavsiye edilen ya¤
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ABS fren sistemi 4-28
‹kaz lambas›4-29

Acil bir durumda motorun çal›flt›r›lmas›6-2
A¤›rl›klar9-8
Aksesuar (montaj)5
Aksesuar kutular›5-29
Aksesuar soketi5-24
Aksesuarlar›n tak›lmas›5
Akü8-15

fiarj ikaz lambas›3-11
Bofl akü (Acil bir durumda motorun çal›flt›r›lmas›)6-2
Teknik özellikler9-12

Aletler6-9
Yerlefltirme6-8

Ampul kapasitesi
‹ç bölüm8-38
D›fl bölüm8-36

Ampullerin de¤ifltirilmesi8-36
Anahtarlar1-2
Anten5-18
Arac›n kriko ile kald›r›lmas›6-10
Arac›n zor sürüfl flartlar›nda kullan›lmas›6-26
Arac›n›z yolda kal›rsa6-2
Arac›n›z›n bak›m tedbirleri7-2
Araç a¤›rl›¤›9-8
Araç bilgi kod plakas›9-2
Araç boyutlar›9-5
Araç etiketleri9-2
Araç performans›9-7
Araç tan›m numara plakas›9-3
Arka cam rezistans dü¤mesi3-26
Arka kiflisel lamba5-27

Ampul kapasitesi8-38
De¤ifltirme8-52
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C

D

E

F

Cilalama7-6
Çakmak 5-23
Çal›flt›rma4-14
Çekilmesi6-20
Çocuk kilitli arka kap›lar1-10
Çocuk koltu¤u2-19

Debriyaj
Hidrolik s›v›8-13, 9-16, 9-18
Pedal bofllu¤u8-24

Depo hacmi3
Devir saati3-4
Di¤er özellikler9-14
Dijital saat5-25
Dikiz aynas›

‹ç bölüm4-8
D›fl bölüm4-8

Direksiyon
Hidrolik direksiyon ya¤›8-14, 9-16, 9-18
Hidrolik direksiyon sistemi4-31
Direksiyon yükseklik ayar›4-7
Direksiyon kilidi4-13

D›fl dikiz aynas›4-8
D›fl ve iç lambalar›n çal›flmas›8-28
Dörtlü flaflör dü¤mesi3-18
Dörtlü flaflör lambalar›3-9
Düz flanz›man4-16

Ekonomik sürüfl4-2
Elektrik sistemi9-12
Elektrik veya yak›t sistemlerinde yap›lan modifikasyon /
de¤ifliklikler6
Elektrikli cam kontrolü1-16
Elektronik immobilizer (Çal›nmay› önleyici marfl sistemi)1-3
Emniyet kemeri2-14

Emniyet kemeri yükseklik ayar›2-17
Çocuk koltu¤u2-19
Muayene-35
Hamile bayanlar›n emniyeti2-17
Ön gergi2-18

Eflya gözü5-31
Etiketler 9-2

Far seviye ayar dü¤mesi3-15
Farlar

Ampul kapasitesi8-36
Selektör3-14
De¤ifltirme8-39
fialter, anahtar3-13

Fitiller8-29
Fren

ABS freni4-28
Frenler4-26
Hidrolik s›v›8-13, 9-16, 9-18
El freni 4-5
El freni kolunun hareketi8-25
Pedal bofllu¤u8-24
Takviyeli frenler4-26
‹kaz lambas›3-10
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Genel araç bilgileri9-5
Genel bak›m8-28
Geri vites lambalar›

Ampul kapasitesi8-36
De¤ifltirme8-45

Gösterge lambalar›3-9
Gösterge ve uyar› lambalar›3-8
Göstergeler3-2
Günefllikler5-19
Günlük kilometre sayac›3-4
Güvenli sürüfl teknikleri4-3

Hamile bayanlar›n emniyeti2-17
Hararet göstergesi3-7
Hava filtresi5-17
Hava kanallar›5-2
Hava yast›¤›2-36
Hidrolik direksiyon

Hidrolik s›v›8-14, 9-16, 9-18
Sistem4-31

Hidrolik hacimleri ve ya¤lar9-16
Hidrolik s›v›

Otomatik flanz›man hidroli¤i8-11, 9-16
Fren hidroli¤i8-13, 9-16, 9-18
Debriyaj hidroli¤i8-13, 9-16, 9-18
Motor so¤utma suyu8-9, 9-16, 9-18
Hidrolik direksiyon ya¤›8-14, 9-16, 9-18
Y›kama suyu8-13, 9-17, 9-18

‹ç dikiz aynas›4-8
‹ç lambalar5-26
‹lave donan›m8-29
‹lave güvenlik sistemi2-36

Hava yast›¤› sistemi nas›l çal›fl›r2-40
Servis2-55
‹kaz lambas›2-54

Is›t›c›5-6
Is›tmal› ayna4-10
Is›tmal› koltuklar2-6
Ifl›klar›n otomatik olarak söndürülmesi (farlar, sis farlar›, vs.)3-13
Ifl›klar›n otomatik olarak söndürülmesi (tavan lambalar›, vs.)5-28

Jant
Kapaklar6-19
Teknik özellikler9-13

Kaçak (Yak›t, motor so¤utma suyu, ya¤ ve egzoz gaz›)8-28
Kafal›klar2-12
Kapasiteler9-16
Kap›lar1-6

Merkezi kilit sistemi1-8
Çocuk koltu¤u1-10
Kap› aç›k ikaz lambas›3-12
Kilitleme ve açma1-6

Kaput8-4
Kar lastikleri8-22

J

K
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L

Katalitik konvertör8-3
Kilometre saati3-3
Kilometre sayac›3-4
Kiflisel lambalar5-27

Ampul kapasitesi8-38
De¤ifltirme8-51

Klima5-6
Kliman›n kullan›m› ile ilgili önemli tavsiyeler5-16

Kol dayama2-10
Koltuk

Ayar2-3
Kol dayama2-10
Ön koltuk2-4
Kafal›klar-12
Is›tmal› koltuklar2-6
Arka koltuk-7

Kombine far ve k›sa far kolu3-13
Kontak anahtar›4-11
Korna dü¤mesi3-27
Kriko6-9
Kullan›lm›fl motor ya¤lar›yla ilgili güvenlik talimatlar› ve at›k
bilgileri7
Kuyruk lambalar›

Ampul kapasitesi8-36
De¤ifltirme8-45

Küllük5-20

Lamba izleme sistemi3-14
Lastik patlamas› (Lastik de¤ifltirme)6-14

M

O

Lastikler8-17
Lasti¤in de¤ifltirilmesi6-14
fiiflirme bas›nç de¤erleri8-17
Bak›m8-19
Rotasyon8-20
Boyutu (lastik ve jant)9-13
Kar lastikleri8-22
D›fl afl›nma göstergeleri8-19

Patinaj zincirleri8-22

Makyaj aynas›5-20
Manuel klima5-6
Menteflelerin ve kilitlerin ya¤lanmas›8-28
Merkezi kilit sistemi1-8
Motor

so¤utma suyu8-9, 9-16, 9-18
Say›9-3
Ya¤8-7
Ya¤ ve ya¤ filtresi9-16, 9-18
Afl›r› ›s›nma6-5
Teknik özellikler9-10
Kullan›lm›fl motor ya¤lar›yla ilgili 

güvenlik talimatlar› ve at›k bilgileri 7
Hararet göstergesi 3-7

Motor ikaz lambas›3-10
Motor s›f›rlama (ilk motor ayarlar›)6-26

Oil
Motor ya¤›8-7

Orijinal parçalar6
Orta konsol kutusu5-30
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P

R

SOtomatik flanz›man
Hidrolik s›v›8-11, 9-16
Selector lever operation 4-18
Selector lever position 4-20
Spor modu4-22

Ön koltuk2-4
Ön sinyal lambalar›

Ampul kapasitesi8-36
De¤ifltirme8-41

Ön sis farlar›
Ampul kapasitesi8-36
Gösterge lambas›3-9
De¤ifltirme8-42
fialter, anahtar3-18

Park ederken4-6
El freni 4-5
El freni kolunun hareketi8-25

Park lambalar›
Ampul kapasitesi8-36
De¤ifltirme8-49

Parlakl›k ayar› (gösterge paneli ayd›nlatmas›)3-20
Plaka lambalar›
Portbagaj ile ilgili uyar›lar4-33

Rodaj tavsiyeleri4-4
Römork çekme4-34

Saat5-25
Sayaçlar ve göstergeler3-2
Servis tedbiri8-2
Sigorta ba¤lant›lar›8-29
Sigortalar8-30
Sigortan›n de¤ifltirilmesi8-34
Silecek

Arka cam3-24
fialter, anahtar3-20
Cam silece¤i lasti¤inin
de¤ifltirilmesi8-25m

Silecekleri ve y›kay›c›lar› kullan›rken dikkat edilmesi gereken
önlemler3-25
Sinyal gösterge lambalar›3-9
Sinyal lambalar›3-17
So¤uk ve karl› havalar için8-29
So¤utma suyu (motor)8-9, 9-16, 9-18
Stepne6-12
Stop lambas›

Ampul kapasitesi8-36
De¤ifltirme8-45

Sürüfl, alkol ve ilaçlar4-3

fianz›man
Otomatik flanz›man4-18
Hidrolik s›v›8-11
Düz flanz›man4-16
Teknik özellikler9-11

fiapkal›k5-35
fiarj ikaz lambas›3-11
fiasi numaras›9-2

fi
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Takviye aküyle marfl (acil durumda çal›flt›rma)6-2
Takviyeli frenler4-26
Tavan lambas›5-26

Ampul kapasitesi-38
De¤ifltirme8-50

Teknik özellikler9-2
Temizleme

Alüminyum jantlar7-7
Kromajl› parçalar7-7
Arac›n›z›n d›fl›7-4
Orijinal deri7-3
Arac›n›z›n içi7-3
Plastik, vinil deri, vs.7-3
Parlatma7-6
Y›kama7-4
Cilalama7-6

Torpido gözü5-29

Uyar› lambalar›3-10
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Bu kullan›m el kitab›n›n ofset baskısı
Text & Addictson TERCÜME, YAYINCILIK, ve
REKLAMCILIK Ltd. fiti. taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Tel : 0216 - 445 95 96
Fax : 0216 - 445 95 90

Servis bilgileri

Yak›t

Motor ya¤›

Lastik hava bas›nc›

Kapasite

Yak›t
gereksinimleri

48 litre

Kurflunsuz benzin

API s›n›fland›rmas› “SERVICE SE için” veya daha üstü,
SAE viskozite de¤eri için bu kitab›n “Bak›m” bölümüne bak›n›z.

Lastik bas›nc› için bu kitab›n “Bak›m” bölümüne bak›n›z.


