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Genel Bak��

Göstergeler ve kumandalar
E00100105675

LHD

Far seviye ayar 
dü�mesi* S. 3-76

Aktif stabilite kontrol (ASC) dü�mesi*
S. 4-104

Farlar ve far kumanda dü�mesi S. 3-68
Sinyal kolu S. 3-79
Ön sis lambas� dü�mesi* S. 3-83
Arka sis lambas� dü�mesi S. 3-84
Far y�kama dü�mesi* S. 3-93

Göstergeler S. 3-2

Ön cam silecek ve y�kama 
dü�mesi S. 3-85
Arka cam silecek ve y�kama
dü�mesi S. 3-92

Direksiyondan audio sistemi 
kumanda dü�meleri* S. 5-91

Direksiyon yükseklik ayar kolu 
S. 4-10

Kontak anahtar� yuvas� S. 1-20, 
1-34, 4-15

Yard�mc� güvenlik sistemi - hava yast���
(sürücü) S. 2-56, 2-64
Korna S. 3-96

H�z sabitleme 
dü�mesi* S. 4-108

Bluetooth® 2.0 arabirim* S. 5-110

Sonar dü�mesi* S. 4-118

Vites de�i�tirme mandallar�*
S. 4-43, 4-55, 4-73

Adaptif far sistemi (AFS) 
dü�mesi* S. 3-81
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Genel Bak��

Farlar ve far kumanda 
dü�mesi S. 3-68
Sinyal kolu S. 3-79
Ön sis lambas� dü�mesi* S. 3-83
Arka sis lambas� dü�mesi S. 3-84
Far y�kama dü�mesi* S. 3-93

H�z sabitleme dü�mesi* S. 4-108
Direksiyon yükseklik ayar kolu 
S. 4-10

Kontak anahtar� yuvas� S. 1-20, 1-34, 4-15

Yard�mc� güvenlik sistemi – hava yast��� (sürücü taraf�) S. 2-56,2-64
Korna S. 3-96

Direksiyondan audio 
uzaktan kumanda 
dü�meleri S. 5-91

Göstergeler S. 3-2

Ön cam silecek ve y�kay�c�
dü�mesi S. 3-85
Arka cam silecek ve y�kay�c�
dü�mesi S. 3-92

Far seviye ayar dü�mesi* S. 3-76

Aktif stabilite 
kontrol (ASC) 
dü�mesi* S. 4-104

Bluetooth® 2.0 arabirim*  
S. 5-110

Sonar dü�mesi* S. 4-118

Vites de�i�tirme mandallar�*
S. 4-43, 4-55, 4-73

RHD

Adaptif far sistemi (AFS) 
dü�mesi* S. 3-81
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Genel Bak��

LHD
Orta hava kanallar� S. 5-2

Bardak tutucu S. 5-159 

Özel e�ya bölmesi S. 5-157

Kaput açma kolu S. 8-3

Klima S. 5-7

Yak�t deposu kapa�� açma 
kolu S. 3

Dijital saat* S. 5-104 

Dörtlü fla�ör dü�mesi S. 3-83

Yard�mc� güvenlik sistemi 
– hava yast��� (ön yolcu) 
S. 2-56, 2-64

Üst torpido gözü S. 5-151

Yan hava 
kanallar� S. 5-2

Alt torpido gözü S. 5-153
Ön yolcu hava yast���
AÇMA-KAPAMA svici 
S 2-61

Arka cam rezistans dü�mesi S. 3-95
Silecek buz çözücü dü�mesi* S. 3-94

Vites kolu S. 4-35, 4-39, 4-49, 4-62

Sürü� modu seçme dü�mesi* S. 4-83
Çift kavrama SST kontrol modu dü�mesi* S. 4-69

El freni kolu S. 4-6

Sigorta kutusu S. 8-31

Audio sistemi* S. 5-17 ,5-41 

Entegre bardak tutucu S. 5-159

Mitsubishi ileti�im sistemi*

Küllük* S. 5-143

Aksesuar soketi* S. 5-145
Çakmak* S. 5-144
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Genel Bak��

RHD

Üst torpido gözü S. 5-151

Yan hava kanallar� S. 5-2

Sigorta kutusu S. 8-31

Alt torpido gözü S. 5-153

Arka cam rezistans dü�mesi
 S. 3-95

Klima S. 5-7

Sürü� modu seçme dü�mesi* S. 4-83
Bardak tutucu S. 5-159 

El freni kolu S. 4-6

Yak�t deposu kapa�� açma kolu S. 3

Vites kolu S. 4-35, 4-39, 4-49, 4-62

Çift kavrama (SST) kontrol modu dü�mesi*
S. 4-69

Kaput açma kolu 
S. 8-3

Özel e�ya bölmesi 
S. 5-157

Dörtlü fla�ör dü�mesi S. 3-83

Dijital saat* S. 5-104Orta hava 
kanallar� S. 5-2Yard�mc� güvenlik sistemi 

- hava yast��� (ön yolcu) 
S. 2-56,2-64

Audio sistemi* S. 5-17 ,5-41 

Ön yolcu hava yast���
ON-OFF (AÇMA/KAPAMA) 
dü�mesi S. 2-61

Entegre bardak tutucu 
S. 5-159

Mitsubishi ileti�im sistemi* 

Aksesuar soketi* S. 5-145
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Genel Bak��

�ç bölüm
E00100204086

Ayarlanabilir emniyet kemeri ba�lant� parças� S. 2-39 

�ç lamba (arka) S. 5-147

Bagaj bölmesi lambas� S. 5-149

Dö�eme alt�na saklanabilen 
üçüncü koltuk (7 ki�i) S. 2-15 �kinci koltuk S. 2-12

Emniyet kemerleri S. 2-35

Elektrik kumandal� d�� dikiz aynalar� dü�mesi S. 4-11

Kilitleme dü�mesi 
S. 1-77

Merkezi kap� kilitleme 
dü�mesi S. 1-51 

Elektrikli cam kumanda dü�mesi S. 1-77

Güne�lik S. 5-141
Makyaj aynas� S. 5-141
Bardak tutucu S. 5-141 

�ç dikiz aynas� S. 4-10

Ön koltuk S. 2-6

Kolçak S. 2-10
Aksesuar soketi S. 5-145

Tutamak S. 5-165
Elbise ask�s� S. 5-165

LHD

Yard�mc� güvenlik sistemi – yan 
hava yast��� (ön koltuk)* S. 2-56
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Genel Bak��

LHD

Yard�mc� güvenlik sistemi – perde hava yast���*
S. 2-56,2-69

Kelebek cam� bölmesi* S. 5-158

Kargo bölümü örtüsü* S. 5-163

Bagaj zemin kutusu (5 ki�ilik)* S. 5-159 Kolçak S. 2-14
Bardak tutucu S. 5-160 

�i�e tutucu S. 5-161 

Aç�l�r tavan 
dü�mesi* S. 1-81

Koltuk ba�l�klar� S. 2-24

Güne� gözlü�ü tutucusu* S. 5-158 

Harita lambas� ve iç 
lamba (ön) 
S. 5-147, 5-149

Harici Audio ba�lant�s� (RCA)* S. 5-89
Harici Video ba�lant�s� (RCA)* S. 5-89
USB giri� soketi* S. 5-136

Bagaj bölmesi dü�mesi*
S. 2-27

SC00000100--1 fm  Page 6  Tuesday, December 7, 2010  5:52 PM



Genel Bak��

RHD Elektrik kumandal� d�� dikiz aynalar� dü�mesi S. 4-11

Elektrikli cam kumanda dü�mesi S. 1-77

Merkezi kap�
kilitleme 
dü�mesi S. 1-51 

Kilitleme dü�mesi S. 1-77

Ön koltuk S. 2-6

Kolçak S. 2-10
Aksesuar soketi S. 5-145

�kinci koltuk S. 2-12

Dö�eme alt�na 
saklanabilen üçüncü 
koltuk (7 ki�i)
S. 2-15

Bagaj bölmesi 
lambas� S. 5-149

Emniyet kemerleri S. 2-35

�ç lamba (arka) S. 5-147

Ayarlanabilir emniyet kemeri ba�lant� parças� S. 2-39 

Güne�lik S. 5-141
Bardak tutucu S. 5-141 

�ç dikiz aynas� S. 4-10

Makyaj aynas� S. 5-141

Tutamak S. 5-165
Elbise ask�s� S. 5-165

Yard�mc� güvenlik sistemi – yan 
hava yast��� (ön koltuk) S. 2-56
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Genel Bak��

RHD

Aç�l�r tavan dü�mesi* S. 1-81

Yard�mc� güvenlik sistemi – perde hava 
yast��� S. 2-56, 2-69 

Kargo bölmesi 
örtüsü
S. 5-163

Kelebek cam� bölmesi* S. 5-158
Kolçak S. 2-14
Bardak tutucu S. 5-160 

�i�e tutucu S. 5-161 

Koltuk ba�l�klar� S. 2-24

Güne� gözlü�ü tutucusu* S. 5-158 

Harita lambas� ve iç 
lamba (ön) 
S. 5-147,5-149

Harici Audio ba�lant�s� (RCA)* S. 5-89
Harici Video ba�lant�s� (RCA)* S. 5-89
USB giri� soketi* S. 5-136

Bagaj zemin kutusu (5 
ki�ilik) S. 5-159

Bagaj bölmesi 
dü�mesi* S. 2-27
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Genel Bak��

Bagaj bölmesi
E00100401478

Bagaj kancas� S. 5-166

Bagaj kancas� S. 5-166

Bagaj kancas� S. 5-166

Aksesuar soketi S. 5-145

Kriko S. 6-14
Tak�mlar S. 6-14

Bagaj kancas� S. 5-166
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Genel Bak��

D�� görünüm, (Önden)
E00100504568

Ön cam silecekleri S. 3-85

Aç�l�r tavan* S. 1-81 Elektrikli cam kumanda dü�mesi S. 1-76

Yak�t deposu kapa�� S. 3

D�� dikiz aynas� S. 4-11
Yan sinyal lambalar�*
S. 3-79, 8-43, 8-57

Ön sinyal lambalar� S. 3-79, 8-43, 8-55

Ön sis lambalar�* S. 3-83, 8-43, 8-57 

Park lambalar�
S. 3-68, 8-43, 8-53

Kaput S. 8-3

Yan sinyal lambalar�*
S. 3-79, 8-43, 8-57

Ön sinyal lambalar� S. 3-79, 8-43, 8-55

Yüksek de�arjl� far tipiYüksek de�arjl� far tipi hariç

Park lambalar�
S. 3-68, 8-43, 8-53

Farlar, k�sa
S. 3-68, 8-43, 8-45

Farlar, uzun/k�sa
S. 3-68, 8-43, 8-50

Farlar, uzun S. 3-68, 8-43, 8-48 Adaptif far sistemi (AFS)
S. 3-80, 8-43, 8-51
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Genel Bak��

D�� görünüm, (Arkadan)
E00100504571

Anten S. 5-103

Arka spoyler

Arka cam silece�i
S.3-92

Parçal� ba�aj kapa�� S. 1-58

Anahtars�z giri� sistemi* S. 1-6
Anahtars�z çal��t�rma sistemi* S. 1-12
Kap�lar�n kilitlenmesi ve aç�lmas� S. 1-48

Arka sis lambas�
S. 3-84, 8-43, 8-60

Plaka lambalar�
S. 3-68, 8-43, 8-65

Stepne S. 6-19
Geri vites lambalar� S. 3-68, 8-43, 8-64

Lastik ve jant ebatlar� S. 9-19
Lastik hava bas�nçlar� S. 8-20
Lastiklerin de�i�tirilmesi S. 6-17
Lastik rotasyonu S. 8-22
Lastik zincirleri S. 8-24

Fren lambalar�/Arka lambalar 
S. 3-68, 8-43, 8-62

Sinyal lambalar�
S. 3-79, 8-43, 8-62

Arka görü� kameras�*
S. 4-122 

Arka sensör* S. 4-116

Üst fren lambas�
S. 8-43,8-65
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Genel bilgiler

Yak�t seçimi
E00200102620

NOT
� Benzin motorlu araçlarda bulunan vuruntu kontrol

sistemi, 95 oktan veya daha yüksek kur�unsuz
benzin bulunamamas� halinde, geçici olarak 90
oktan kur�unsuz benzin kullanman�za imkan tan�r.
Böyle bir durumda motoru ayarlaman�za gerek
yoktur. 90 oktan kur�unsuz benzin kullan�lmas�
s�ras�nda motor performans düzeyi dü�er.

� Dizel yak�tta dü�ük s�cakl�klarda, parafinin ayr��mas�
nedeniyle ak��kanl�k önemli ölçüde azal�r.
Bu nedenle iki çe�it yak�t türü vard�r: “yaz” ve “k��”.
K�� mevsiminde kullan�m için bu durum dikkate
al�nmal�d�r.
Hava s�cakl���na göre iki üründen birini
seçebilirsiniz.
  -5°C'nin üzerinde: “Yaz” tipi dizel
  -5°C'nin alt�nda: “K��” tipi dizel
Arac�n�zla yurtd���na ç�karken, gidece�iniz ülkede
uygun yak�t temin edip edemeyece�inizi önceden
ara�t�r�n.

Tavsiye 
edilen
 yak�t

Benzinli araçlar
   Kur�unsuz benzin oktan de�eri (EN228) 
     2000 cc modeller, 2400 cc modeller 
(Clear Tec FFV hariç), 3000 cc modeller

       95 oktan veya daha yüksek
     2400 cc modeller (Clear Tec FFV)
       95 oktan veya daha yüksek, ya da 
Biyoetanol E 85

Dizel araçlar
   Setan de�eri (EN590) 
       51 veya daha yüksek

UYARI!
� Clear Tec FFV modelleri için, yak�t sistemini ya

da parçalar�ndan herhangi birini de�i�tirmeyin.
Esnek yak�tl� araçlar�n özellikle biyoetanol ile
kullan�m� uygun yak�t sistemi parçalar� vard�r.
Yak�t sistemi parçalar�n�n herhangi birini
de�i�tirirken, biyoetanol ile kullan�m için
tasarlanm�� parçalarla de�i�tirdi�inizden emin
olun. Aksi takdirde, motor hasar�, arac�n
yanmas� ya da ki�isel yaralanma ile
sonuçlanabilir.

� Clear Tec FFV modelleri için, biyoetanol E85
yerine metanol kullanmay�n. Aksi takdirde,
motor hasar�, arac�n yanmas� ya da ki�isel
yaralanma ile sonuçlanabilir.

D�KKAT!
� Benzinli motor bulunan araçlarda, kur�unlu

benzin kullan�m�, motorda ve katalitik
konvertörde ciddi ar�zalara neden olabilir.
Kur�unlu benzin kullanmay�n.

� Dizel motorlu araçlar, sadece EN 590
standartlar�na uygun dizel yak�t� kullanmak
üzere tasarlanm��t�r.
Ba�ka cins yak�t�n kullan�lmas� (biyodizel,
metilester, vs.) motorun performans�n� ve
dayan�kl�l���n� olumsuz yönde etkiler.
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Genel bilgiler

3

� Ard� ard�na k�sa mesafelerde dü�ük devirde
kullanma, ya� sisteminde ve motorda birikintilere
neden olur, bunun sonucunda mar� esnas�nda
gecikmeli çal��ma ve yava� h�zlanmaya sebep
olabilir. Bu problem ortaya ç�kt���nda, arac�n�za
tekrar yak�t ald���n�zda benzine deterjan katk�s� ilave
etmeniz tavsiye edilir. Bu katk�, birikintileri yok eder,
böylelikle motoru normal duruma geri döndürür.
Orijinal MITSUBISHI YAKIT S�STEM�
TEM�ZLEY�C�S� kullanabilirsiniz. Uygun olmayan
katk�lar�n kullan�m� motorun ar�zalanmas�na neden
olabilir. Ayr�nt�lar için lütfen bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisi ile ba�lant� kurun.

� Dü�ük kaliteli yak�t, ilk çal��t�rma güçlü�ü, tekleme,
motor sesi ve sars�nt�s� gibi problemlere neden
olabilir. Böyle bir durumda farkl� bir marka veya tipte
yak�t temin edin.
Motor kontrolü uyar� lambas� yan�p sönerse,
sistemin en k�sa zamanda MITSUBISHI MOTORS
yetkili servisi taraf�ndan kontrol edilemsini sa�lay�n.

� Clear Tec FFV modelleri için, EN 228 yak�t
standard�n� kar��layan 95 oktan ya da daha yüksek
kur�unsuz benzin kar���m� olan yak�t, ve Biyoetanol
E 85 kullan�labilir.

� Clear Tec FFV modelleri için, uygun yak�t türü yak�t
deposu kapa��n�n içindeki etikette belirtilir.

� Clear Tec FFV modelleri için, motor performans�
seviyesi 95 oktan veya daha yüksek ya da yüksek
kaliteli Biyoetanol E 85 kullan�lmas�na bak�lmaks�z�n
ayn� olacakt�r.

� Clear Tec FFV modelleri için, araç uzun bir süre
kullan�lmayacaksa, biyoetanol E 85'in 95 oktan ya da
daha yüksek kur�unsuz benzin ile de�i�tirilmesi
tavsiye edilir.

Yak�t deposunun doldurulmas�
E00200202360

UYARI!
� Yak�t ile ilgili bir i�lem yaparken yak�t

istasyonlar�nda belirtilen güvenlik kurallar�na
uyun.

� Yak�t deposu kapa��n� ç�karmadan önce arac�n
veya yak�t pompas�n�n metal bir bölümüne
dokunarak vücudunuzdaki statik elektri�i
bo�altt���n�zdan emin olun. Vücudunuzdaki
statik elektrik, yak�t buhar�n� ate�leyecek bir
k�v�lc�m ç�karabilir.

� Yak�t dolduran ki�inin üzerinde statik elektrik
bulunmamal�d�r. Ba�ka hiç kimsenin yak�t
deposu kapa��na yakla�mas�na izin vermeyin.
Yard�m etmek amac�yla ikinci bir ki�inin
yakla�mas� durumunda, bu ki�i statik elektrik
ta��yorsa buharla�m�� olan yak�t ate�lenebilir.

� Yak�t doldurma i�lemi bitinceye kadar yak�t
deposu kapa��ndan uzakla�may�n. Yak�t
deposu kapa��ndan uzakla��rsan�z ve yak�t
doldurma i�lemi d���nda ba�ka bir �ey
(örne�in, ön cam�n temizlenmesi) yaparsan�z
statik elektrik toplayabilirsiniz.

� Depo kapa��n�n de�i�tirilmesi gerekirse
sadece MITSUBISHI MOTORS orijinal parças�
kullan�n.
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Genel bilgiler

Yak�t deposu kapasitesi
2WD modeller: 63 litre
4WD modeller: 60 litre

Yak�t doldurma
1. Yak�t doldurmadan önce motoru durdurun.
2. Yak�t deposu kapa�� arac�n�z�n sol arka taraf�ndad�r.

Açma kolu sürücü koltu�unun yan taraf�nda bulunan
yak�t deposu kapa��n� açma kolu ile aç�n. 

LHD

RHD
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Genel bilgiler

5

3. Kapa�� ç�kar�n.
Kapa�� saat yönünün tersine yava�ça döndürerek
yak�t deposu doldurma borusunu aç�n.

1- Ç�kar�n
2- Kapal�

Çift kavrama (SST) araçlar hariç

1- Ç�kar�n
2- Kapal�

Çift kavrama (SST) araçlar için
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Genel bilgiler

NOT
� Çift kavrama (SST) araçlar�n d���nda, yak�t

doldururken, kapa�� yak�t deposu doldurma
kapa��n�n içinde bulunan kapak tutucusunda
saklay�n.

� Çift Kavrama (SST) araçlar için, yak�t doldururken,
yak�t kapa��n� yak�t deposu doldurma kapa��n�n
içinde bulunan kancaya as�n.

4.  Tabancay� depo yak�t doldurma a�z�na olabildi�ince
sokun.

5. Yak�t tabancas� otomatik olarak durduktan sonra
art�k yak�t doldurmay�n.

6. Kapa�� kapat�n.
[Çift kavrama (SST) araçlar hariç]
T�k sesi duyuluncaya kadar yak�t deposu kapa��n�
kapatmak için yava�ça saat yönünde döndürün,
sonra yak�t deposu kapa��n� yava�ça iterek kapat�n.
[Çift kavrama (SST) araçlar için]
Yak�t kapa��n� kapak tutaca��ndan tutun ve saat
yönüne do�ru çevirin.

NOT
� Clear Tec FFV modelleri için, yak�t tank�ndaki yak�t,

motoru uygun olarak denetlemek amac�yla yak�ttaki
ethanol yüzdesini belirlemek için kontrol edilir.
Ethanol kontrolünün do�rulu�unu sa�lamak için,
deponun 10 litre ya da daha fazla yak�tla
doldurulmas� tavsiye edilir.

� Clear Tec FFV modelleri için, h�zlanma performans�
yak�t dolumundan sonraki yak�t kontrolü esnas�nda
nadir olarak dü�ebilir. Ancak, bu bir ar�za anlam�na
gelmez ve h�zlanma performans� arac� sürmeye
devam ederseniz normale döner.

D�KKAT!
� Çift Kavrama (SST) araçlar için, yak�t kapa�� 90

dereceden fazla dönmez.
Zorlayarak döndürmek yak�t kapa��na hasar
verebilir.

� Yak�t sistemi bas�nç alt�nda olabilece�inden
yak�t deposu doldurma kapa��n� yava�ça aç�n.
Bu �ekilde yak�t deposunda birikmi� bas�nç
veya vakum serbest kal�r. Kapaktan bir t�slama
sesi geliyorsa kapa�� ç�karmadan önce bu
sesin sona ermesini bekleyin.  Yoksa yak�t
d��ar� püskürerek sizi veya di�erlerini
yaralayabilir.

D�KKAT!
� Tabancay� e�meyin.
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Aksesuar tak�lmas�
E00200300963

MITSUBISHI MOTORS yetkili servisinize ba�vurman�z�
öneririz.

� Aksesuarlar�n, iste�e ba�l� parçalar�n vs. tak�lmas�
sadece ülkenizdeki belirtilen yasalar�n s�n�rlar�
içerisinde ve bu araç ile birlikte verilen talimatlara ve
uyar�lara göre yap�lmas� gerekir.

� Elektrikli donan�mlar�n yanl�� tak�lmas� bir yang�na
yol açabilir. Lütfen, kullan�c� elkitab�nda, "Elektrik
sistemi ve yak�t sistemi ile ilgili
modifikasyonlar/de�i�iklikler" konusuna bak�n.

� Arac�n�z�n içerisinde harici anteni olmayan bir cep
telefonu veya radyo kullan�l�rsa elektrik
sistemlerindeki parazit sonucu arac�n güvenli
kullan�lmas� tehlikeye girebilir.

� Belirtilen teknik de�erlere uygun olmayan lastikler ve
jantlar kullan�lmamal�d�r.
Jant ve lastik ebatlar� ile ilgili bilgi için “Teknik
özellikler” bölümüne bak�n.

Önemli noktalar!
Piyasada bulunan farkl� üreticilerin çok say�da aksesuar
ve yedek parça seçenekleri nedeniyle bu parçalar�n
eklenmesinin veya tak�lmas�n�n MITSUBISHI arac�n�z�n
genel güvenli�ini etkileyip etkilemedi�inin kontrol
edilmesi, sadece MITSUBISHI MOTORS için de�il, fakat
ayn� zamanda MITSUBISHI MOTORS yetkili servisleri
taraf�ndan da mümkün de�ildir.

Bir parçan�n resmi merciler taraf�ndan onaylanm�� olmas�
arac�n�z�n kullan�m güvenlili�inin etkilenmedi�i anlam�na
gelmez.

Parçayla ilgili olarak de�er takdiri yapan�n veya görevlinin
hiçbir sorumlulu�u olmad���n� da esas olarak dikkate
alman�z gerekir. Maksimum güvenlik ancak MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisi taraf�ndan önerilen, sat�lan ve
tak�lan veya monte edilen parçalar ile sa�lanabilir
(MITSUBISHI MOTORS orijinal yedek parçalar� ve
MITSUBISHI MOTORS aksesuarlar�).  Üretim ile ilgili
teknik özellikler söz konusu olunca ayn� �ey MITSUBISHI
araçlar�n modifikasyonu için de geçerlidir. Güvenlik
nedenleriyle MITSUBISHI MOTORS yetkili servisince
önerilen de�i�ikliklerden ba�ka de�i�iklik giri�iminde
bulunmay�n.
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Elektrik veya yak�t sistemi ile ilgili 
modifikasyonlar/de�i�iklikler

E00200400368

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION her zaman
güvenli ve yüksek kalitede araçlar üretir. Bu güvenli�i ve
kaliteyi korumak için elektrik veya yak�t sistemi ile ilgili
tüm modifikasyonlar�n veya aksesuar tak�lma i�leminin
MITSUBISHI talimatlar�na göre yap�lmas� önemlidir.

Orijinal parçalar
E00200500499

MITSUBISHI MOTORS en üst düzeyde kalite ve
güvenilirlik sunarak size muhte�em bir sanat eseri
e�de�erinde bu otomobili sunabilmek için uzun yol kat
etti.
 MITSUBISHI MOTORS Orijinal Parçalar� MITSUBISHI
MOTORS otomobilinizi üst düzeyde korumak için
tasarlan�r ve üretilir. MITSUBISHI MOTORS Orijinal
Parçalar�, bu i�aret ile tan�mlan�r ve tüm MITSUBISHI
MOTORS yetkili servislerinde mevcuttur.D�KKAT!

� Kablolar arac�n gövdesine de�erse veya uygun
olmayan tesisat yöntemleri kullan�l�rsa
(koruyucu sigortalar vs. yoksa), elektronik
cihazlar etkilenerek yang�n veya ba�ka bir kaza
meydana gelebilir.
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Kullan�lm�� motor ya�� ile ilgili 
güvenlik ve imha bilgileri

E00200600155

Çevreyi koruyun
Kanalizasyonun, su kanallar�n�n ve topra��n kirletilmesi
yasalara ayk�r�d�r. Kullan�lm�� ya� ve kullan�lm�� ya�
filtrelerinin elden ç�kar�lmas� ile ilgili olanaklar� olan
tesisler ve atölyeler dahil yetkili at�k toplama tesislerini
kullan�n. Bu konuda ku�kunuz varsa elden ç�karma ile
ilgili yerel makamlar�n önerilerini dikkate al�n.

Kullan�lm�� akülerin at�lmas� ile ilgili 
bilgi

E00201300032

UYARI!
� Uzun süreli ve s�k s�k temas sonucu dermatit

ve kanser dahil, ciddi cilt rahats�zl�klar�
meydana gelebilir.

� Cilde temas�n� mümkün oldu�unca engelleyin
ve temas halinde iyice y�kay�n.

� Kullan�lm�� motor ya�lar�n� çocuklar�n
ula�amayaca�� yerlerde bulundurun.

Arac�n�zda pil ve akü bulunmaktad�r.
Evsel at�kla birlikte atmay�n.
Bitmi� pil ve akülerin do�ru at�lmas� ve geri
gönü�türülmesi için yerel kanunlar
çerçevesinde pil ve aküleri toplama
merkezlerine teslim edin.
Pil ve aküleri do�ru bir �ekilde elden
ç�kararak, de�erli kaynaklar�n korunmas�na ve
insan sa�l��� ba�ta olmak üzere tüm çevreye
olabilecek olumsuz etkileri engellemi�
olacaks�n�z.
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Otomatik durma/çal��ma (AS&G) 
sistemi*

E00201500034

Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemi, egzoz emisyon
de�erlerini ve yak�t tüketimini dü�ürür.
Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemi, araç, örne�in,
trafik ���klar�nda veta yo�un trafikte oldu�u gibi, k�sa
süreli durdu�unda, kontak anahtar�n� kullanmaya gerek
kalmadan motorun durdurulmas�n� ve istendi�inde
çal��t�r�lmas�n� sa�lar.

Devreye alma
E00201600035

Kontak anahtar� “ON” konumuna getirildi�inde otomatik
durma/çal��ma (AS&G) sistemi otomatik olarak
etkinle�tirilir.Burada, Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sisteminin temel 

özellikleri ve kullan�m yöntemleri aç�klanm��t�r. Detayl� bilgi 
için “Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemi” konusuna 
bak�n, sayfa 4-28.

BK0127400EN book  Page 10  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Genel bilgiler

11

Etkisiz hale getirme
E00201700049

Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemini, "Otomatik
durma/çal��ma" dü�mesine basarak devre d���
b�rakabilirsiniz. Ard�ndan, “ ” ekran�/göstergesi yanar.

Otomatik durma
E00201800037

1. Arac� durdurun.
2. Vites kolunu “N” (Bo�) konumuna getirin.

Tip 1 Tip 2
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3. Debriyaj pedal�n� b�rak�n.
4.  “ ” ekran�/göstergesi yanar ve motor otomatik

olarak durur.

Otomatik çal��ma
E00201900038

Vites "N" (Bo�) konumdayken, debriyaj pedal�na bas�n.
“ ” ekran�/göstergesi söner ve motor otomatik olarak
çal���r.

Tip 1 Tip 2

Tip 1 Tip 2
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Sistem özellikleri
E00202300039

Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sisteminin çal��ma
özellikleri sürücünün ihtiyaçlar�na göre adapte edilir. Bu,
baz� durumlarda motorun durdurulmayaca�� ve baz�
durumlarda ise motorun tekrar çal��t�r�laca�� anlam�na
gelir.
Motorun tekrar otomatik olarak çal��t�r�laca��
durumlar

E00202400030

� Kabin içinde s�cakl���n artmas� nedeniyle kliman�n
devreye girmesi durumunda.

� Elektrik güç tüketimi yüksek oldu�unda.
� Fren pedal�na tekrar tekrar bas�ld���nda.
� Araç h�z 3 km/sa.'ten yüksek veya yoku� a�a��

kay�yor oldu�unda.
� Havaland�rma modu, buz/bu�u çözme konumunda

oldu�unda.
� Klima dü�mesina bas�larak klima çal��t�r�ld���nda.
� Önceden ayarlanm�� kabin içi s�cakl�k de�eri

de�i�tirildi�inde.
� Klima, AUTO (OTOMAT�K) modda çal��t�r�l�rken,

s�cakl�k kontrol dü�mesinin maksimum s�cak veya
maksimum so�uk konumuna getirilmesi durumunda
(otomatik klimal� araçlar için).

Yukar�da belirtilen durumlar d���nda da motor otomatik
olarak tekrar çal��abilir. Detayl� bilgi için “Otomatik
durma/çal��ma (AS&G) sistemi” konusuna bak�n, sayfa
4-28.

Motorun otomatik olarak durdurulmayaca��
durumlar

E00202500031

� D�� hava s�cakl��� yakla��k 3°C'den dü�ük
oldu�unda.

� Motor otomatik olarak çal��t�r�ld�ktan sonra arac�n 10
saniye içinde tekrar durmas� durumunda.

� Motor tekrar otomatik olarak çal��t�ktan sonra arac�n
hareket etmemesi durumunda.

� Havaland�rma modu, buz/bu�u çözme konumunda
oldu�unda (a�a��daki çizime bak�n).

� Klima, AUTO (OTOMAT�K) modda çal��t�r�l�rken,
s�cakl�k kontrol dü�mesinin maksimum s�cak veya
maksimum so�uk konumuna getirilmesi durumunda
(otomatik klimal� araçlar için).

Yukar�da belirtilen durumlar d���nda da motor otomatik
olarak durdurulmayabilir. Detayl� bilgi için “Otomatik
durma/çal��ma (AS&G) sistemi” konusuna bak�n, sayfa
4-28.
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1

Anahtarlar
E00300102373

Tip 1
Anahtar bütün kilitlere uygundur.

Tip 2
Acil durum anahtar� bütün kilitlere uygundur.

1- Uzaktan kumandal� anahtar
(elektronik immobilizerli)

2- Anahtar numara etiketi

1- Anahtars�z çal��t�rma kumandas�
(elektronik immobilizer ve uzaktan kumanda sistemi
fonksiyonlu)

2- Acil durum anahtar�
3- Anahtar numara etiketi

UYARI!
� Uçu�larda yan�n�zda araç anahtar�

ta��d���n�zda, uzaktan kumanda dü�melerine
basmay�n. Uçaktayken bir dü�meye bas�l�rsa,
anahtar, uça��n elektronik sistemini olumsuz
etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar.
Araç anahtar�n�z� çantada ta��rken, anahtar�n
üzerindeki dü�melerin yanl��l�kla
bas�lmamas�na dikkat edin.
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1

NOT
� Anahtar numaras� çizimde gösterildi�i �ekilde etiket

üzerine bas�lm��t�r.
Anahtar numaras�n� bir yere kay�t edin ve anahtar�
ve anahtar numara plakas�n� ayr� yerlerde saklay�n,
böylece orijinal anahtarlar� kaybetmeniz durumunda
yeni bir anahtar sipari� edebilirsiniz.

� Anahtar, içerisindeki sinyal verici ile hassas bir
elektronik parçad�r. Bir ar�za olmamas� için lütfen
a�a��daki uyar�lar� dikkate al�n.
• Ön gö�üs gibi do�rudan güne� �����na maruz kalan

yerlerde b�rakmay�n.
• Sökmeyin veya de�i�iklik yapmay�n.
• Anahtar� a��r� �ekilde bükmeyin veya kuvvetli bir

darbeye maruz b�rakmay�n.
• Suya maruz b�rakmay�n.
• Manyetik anahtarl�klardan uzak tutun.
• Ses sistemlerinden, ki�isel bilgisayarlardan,

TV’lerden ve di�er manyetik alan üreten
donan�mlardan uzak tutun.

• Cep telefonu, telsiz cihazlar ve yüksek frekansl�
donan�mlar gibi güçlü elektromanyetik dalga yayan
cihazlardan uzak tutun (t�bbi cihazlar da dahil).

• Ultrasonik temizleyiciler veya benzeri cihazlar ile
temizlemeyin.

• Anahtar�, yüksek s�cakl�k veya rutubete maruz
kalabilece�i bir yerde b�rakmay�n.

� Motor, immobilizer kontrol ünitesine kay�tl� kod ile
anahtar�n kodu ayn� olmad��� zaman çal��mayacak
�ekilde tasarlanm��t�r. Ayr�nt�l� bilgi ve anahtarlar�n
kullan�m� için "Elektronik immobilizer" konusuna
bak�n.

� [Güvenlik alarm sistemi ile donat�lm�� araçlar].
Güvenlik alarm� "Aktif" konumdaysa, a�a��da
belirtilen konulara dikkat edin.
“Güvenlik alarm sistemi” konusuna bak�n, sayfa 65. 
• Güvenlik alarm� aktif konumdayken, anahtar kilide

sokularak aç�ld�ktan veya merkezi kilit ile aç�ld�ktan
sonra aç�l�rsa veya kap�, içeriden açma kolu ile
aç�l�rsa alarm sesi duyulacakt�r.

• Güvenlik alarm� "Aktif" konumda olsa bile, arac�
kilitlemek için uzaktan kumanda sistemi ya da
anahtars�z çal��t�rma fonksiyonu kullan�lmad�ysa
sistem haz�rl�k modu alg�lanmaz.
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1

Elektronik immobilizer (Çal�nmay�
önleyici mar� sistemi)

E00300201902

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi bulunan araçlar]
Anahtars�z çal��t�rma sisteminin kullan�m�yla ilgili bilgi
almak için "Anahtars�z çal��t�rma sistemi: Elektronik
immobilizer (Çal�nmay� önleyici mar� sistemi)” konusuna
bak�n, sayfa 20.
[Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar hariç]
Elektronik immobilizer arac�n çal�nma riskini önemli
ölçüde azaltmak için tasarlanm��t�r. Bu sistemin amac�,
yetkisiz bir çal��t�ma giri�imi oldu�u takdirde arac�
hareketsiz b�rakmakt�r. Geçerli bir çal��t�rma giri�imi
sadece immobilizer sistemine “kay�tl�” anahtar
kullan�larak ba�ar�l� olabilir.

NOT
� A�a��daki durumlarda araç anahtardaki kay�tl� kodu

alamayabilir ve araç çal��mayabilir.
• Anahtar bir anahtarl��a veya di�er metalik veya

manyetik cisimlere temas etti�inde (Tip A)
• Anahtar sap� ba�ka bir anahtar�n metal k�sm�na

temas etti�inde
(Tip B)

• Anahtar di�er bir immobilizer anahtar�na temas
etti�inde veya yak�n oldu�unda (di�er araçlar�n
anahtarlar� dahil) (Tip C)

Böyle durumlarda cismi veya ek anahtar� arac�n
anahtar�ndan ç�kar�n. Sonra motoru tekrar
çal��t�rmay� deneyin. Motor çal��mazsa
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
ba�vurman�z� tavsiye ederiz.
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� Bunlardan birini kaybederseniz en k�sa zamanda
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisiyle temasa
geçin. Yedek anahtar temin etmek için arac�n�z� ve
kalan tüm anahtarlar� MITSUBISHI MOTORS yetkili
servise götürün. Tüm anahtarlar�n immobilizer
ünitesine tekrar tan�t�lmas� gereklidir. �mmobilizer 8
farkl� anahtara kadar kaydedebilmektedir.

D�KKAT!
� �mmobilizer sisteminde bir de�i�iklik veya

parça ilavesi yapmay�n. Aksi takdirde,
immobilizer ar�za yapabilir.
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1

Uzaktan kumanda sistemi*
E00300302418

Uzaktan kumanday� kullanarak, tüm kap�lar ve bagaj
kapa�� istenilen �ekilde kilitlenip aç�labilir. D�� dikiz
aynalar�n� çal��t�rmak da mümkündür.

Kilitlemek için
LOCK dü�mesine (1) bas�n. Tüm kap�lar ve bagaj kapa��
kilitlenir. Kap�lar ve bagaj kapa�� kilitlendi�inde, sinyal
lambalar� bir kez yan�p söner.

NOT
� Dead Lock sistemi olan bir araçta LOCK

(K�L�TLEME) dü�mesine (1) arka arkaya iki kez
bas�lmas�, Dead Lock sisteminin devreye girmesine
neden olur. ("Sistemin ayarlanmas�" konusuna
bak�n, sayfa 53.)

1- K�L�TLEME dü�mesi
2- AÇMA dü�mesi
3- Gösterge lambas�
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Açmak için
UNLOCK (AÇMA) dü�mesine (2) bas�n. Tüm kap�lar ve
bagaj kapa�� kilitleri aç�l�r. Kap�lar ve bagaj kapa�� kilitleri
ön iç lamba "DOOR (KAPI)" konumunda ya da arka iç
lamba orta (l) konumundayken aç�l�rsa, iç lamba yakla��k
15 saniye boyunca yanar ve sinyal lambalar� iki defa
yan�p söner.
Park ve arka lambalar yakla��k 30 saniye boyunca aç�k
kalma konumuna da ayarlanabilir. “Göstergeler ve
kumandalar” konusuna bak�n: “Giri� ayd�nlatmas�”
konusuna bak�n, sayfa 3-74.

NOT
� Dead Lock sistemi bulunan araçlar�n d���nda, kap�

ve bagaj kapa�� kilidi açma i�levi, "UNLOCK"
(AÇMA) (2) dü�mesine bir defa bas�ld���nda sadece
sürücü kap�s� aç�lacak �ekilde ayarlanabilir.
Kap� ve bagaj kapa�� kilidi açma i�levi yukar�da
belirtilen �ekilde ayarland�ysa, UNLOCK (AÇMA)
dü�mesine iki kez arka arkaya bas�ld���nda tüm
kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitleri aç�l�r.
"Kap� ve bagaj kapa�� kilitleme fonksiyonunun
ayarlanmas�" konusuna bak�n, sayfa 9.

� Herhangi bir dü�meye bas�ld���nda gösterge
lambas� da (3) yanar.

� D�� dikiz aynas� açma kapama dü�mesi olan
araçlarda, uzaktan kumanda ile kap�lar�n ve bagaj
kapa��n�n kilitlenmesi veya aç�lmas� durumunda, d��
dikiz aynalar� da kapanacak veya aç�lacakt�r.
“Çal��t�rma ve sürü�” bölümüne bak�n: D�� dikiz
aynalar�” sayfa 4-11.

� UNLOCK (AÇMA) dü�mesine (2) bas�ld���nda hiç bir
kap� veya bagaj kapa�� yakla��k 30 saniye içinde
aç�lmazsa, otomatik olarak yeniden kilitlenme
gerçekle�ir.

� Fonksiyonlar�n a�a��daki �ekilde de�i�tirilmesi
mümkündür:
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.
• Otomatik olarak yeniden kilitleme zaman�

de�i�tirilebilir.
• Do�rulama fonksiyonu (sinyal lambalar�n�n yan�p

sönmesi), sadece kap�lar ve bagaj kapa��
kilitlendi�inde veya sadece kap�lar ve bagaj
kapa��n�n kilidi aç�ld���nda devreye sokulabilir.

• Do�rulama fonksiyonu (sinyal lambas�n�n yan�p
sönmesi ile kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n
kilitlendi�ini ve aç�ld���n� gösterir) devreden
ç�kar�labilir.

• Do�rulama fonksiyonu için sinyal lambalar�n�n
yan�p sönme say�s� de�i�tirilebilir.

Dead Lock sisteminin çal��mas�
Dead Lock sistemi olan bir araçta, Dead Lock sistemi
uzaktan kumanda arac�l���yla etkinle�tirilebilir.
(“Dead Lock sistemi’" konusuna bak�n, sayfa 53.)

BK0127400EN book  Page 7  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



1-8

Kilitleme ve açma

1

D�� dikiz aynalar�n�n çal��mas� (ayna 
açma/kapama dü�mesi olan araçlar)

E00310800106

Katlamak için
LOCK (K�L�TLEME) dü�mesini (1) kullanarak kap�lar� ve
bagaj kap�s�n� kilitledikten sonra, d�� dikiz aynalar�n�
katlamak için 30 saniye içerisinde LOCK (K�L�TLEME)
dü�mesine iki kez h�zl� bir �ekilde bas�n.

Açmak için
UNLOCK (AÇMA) dü�mesini (2) kullanarak kap� ve bagaj
kapa�� kilitlerinin aç�lmas�ndan sonra, d�� dikiz aynalar�n�
aç�k konuma getirmek için 30 saniye içinde UNLOCK
(AÇMA) dü�mesine iki kez h�zl� bir �ekilde bas�n.

NOT
� Uzaktan kumanda sistemi a�a��daki durumlarda

çal��maz:
• Anahtar kontakta b�rak�l�rsa.
• Kap� veya bagaj kapa�� aç�ksa.

� Uzaktan kumanda, araçtan yakla��k 4 metre
uzakl��a kadar çal���r. Ancak, arac�n�z bir güç
istasyonu veya radyo/TV yay�n istasyonuna yak�n bir
yerde bulunuyorsa, uzaktan kumandan�n çal��ma
menzili de�i�ebilir.

� A�a��daki sorunlardan birisi varsa pil bitmi� olabilir.
• Uzaktan kumanda dü�mesi araçtan do�ru

uzakl�kta çal��t�r�ld��� zaman kap�lar ve bagaj
kapa�� kilitlenmiyor/kilitleri aç�lm�yorsa.

• Gösterge lambas� (3) sönük bir �ekilde yan�yor
veya yanm�yorsa

Ayr�nt�l� bilgi için, lütfen MITSUBISHI MOTORS
yetkili servisine ba�vurun.
Pili kendiniz de�i�tirirseniz, "Uzaktan kumanda
pilinini de�i�tirilmesi prosedürü" konusuna bak�n,
sayfa 9.

� Uzaktan kumanda cihaz�n�z kaybolmu� veya
bozulmu�sa, yedek bir uzaktan kumanda cihaz�
almak için lütfen MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisinize ba�vurun.

� Bir uzaktan kumanda cihaz� daha eklemek
istiyorsan�z, lütfen MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisinize ba�vurun.
Arac�n�z için en fazla 8 uzaktan kumanda cihaz�
kullan�labilir.

D�� dikiz aynalar�, ba�lang�çta yukar�da belirtilen �ekilde 
çal��maz. Yukar�da belirtilen �ekilde çal��malar�n�
isterseniz; uzaktan kumanda sistemi veya anahtars�z
çal��t�rma sistemi ile kap�lar ve bagaj kapa��
kilitlendi�inde/aç�ld���nda, d�� dikiz aynalar�n�n
kapan�p/aç�lmalar�n� engelemek için aynalar� ayarlaman�z
gerekir.
“Çal��t�rma ve sürü�” bölümüne bak�n: D�� dikiz aynalar�
sayfa 4-11.
Ayr�nt�lar için, lütfen bir MITSUBISHI MOTORS yetkili 
servisi ile ba�lant� kurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) olan araçlarda, 
ayarlar�n ekran i�lemleri arac�l���yla de�i�tirilmesi
mümkündür.
Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.
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Kap� ve bagaj kapa�� kilidi açma fonksiyonu 
(Dead Lock sistemli araçlar�n haricinde)

E00310300185

Kap� ve bagaj kapa�� kilidi açma fonksiyonu a�a��da
belirtilen iki �ekilde ayarlanabilir.
Kap� ve bagaj kapa�� kilidi açma fonksiyonu her
ayarland���nda, kap� kilidi açma sisteminin durumunu
size bildiren bir ses duyulur.

1. Anahtar� kontaktan çekin.
2. Far dü�mesini "OFF" (KAPALI) konumuna getirin ve

sürücü kap�s�n� aç�k b�rak�n.
3. 4 ila 10 saniye süreyle LOCK (K�L�TLEME)

dü�mesine (1) bas�n ve bu esnada UNLOCK
(AÇMA) dü�mesine (2) de bas�n.

4. 3. ad�mda LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine bast�ktan
10 saniye sonra s�ras�yla LOCK (K�L�TLEME) ve
UNLOCK (AÇMA) dü�melerini b�rak�n.

NOT
� Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��

araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Uzaktan kumanda pilinin de�i�tirilmesi 
prosedürü

E00309500073

1. Uzaktan kumanda üzerindeki vidalar� (A) sökün.

�kaz sesi 
say�lar� Durum

Tek ikaz sesi Bütün kap�lar ve bagaj kapa�� kilitli de�il
Çift ikaz sesi Sadece sürücü kap�s� kilitli de�il
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2. MITSUBISHI i�aretinin oldu�u taraf yukar� bakacak
�ekilde, üzerine bir kuma� parças� örtülmü� düz uçlu
bir tornavida kullanarak uzaktan kumandan�n
kapa��n� aç�n.

NOT
� Bu i�lemi uygularken MITSUBISHI i�aretinin

yukar�ya bakt���ndan emin olun. Uzaktan kumanday�
açarken MITSUBISHI amblemi yukar�ya
bakm�yorsa, kumandan�n dü�meleri dü�ebilir.

3. Uzaktan kumanda al�c�s�n� ç�kar�n. Sonras�nda, 2.
ad�mda belirtilen yöntemle uzaktan kumanda
al�c�s�n� aç�n.

4. Eski pili ç�kar�n.
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5. (+) taraf� (B) a�a��ya gelecek �ekilde yeni bir pil
tak�n.

6. Uzaktan kumanda al�c�s�n� s�k�ca kapat�n.
7. Uzaktan kumanda al�c�s�n�, uzaktan kumanda

muhafazas� içersisine yerle�tirin ve uzaktan
kumanda muhafazas�n� s�k�ca kapat�n.

8. 1. ad�mda sökülen viday� (A) tak�n.

9. Çal���p çal��mad���n�n görmek için uzaktan
kumanda sistemini kontrol edin.

NOT
� Eketronik cihaz ma�aza veya servislerinden yedek

pil sat�n alabilirsiniz.
� Arzu ederseniz, bir MITSUBISHI MOTORS yetkili

servisi de sizin için bu pili de�i�tirebilir.

Yass� pil CR1616

+ taraf

- taraf
D�KKAT!

�� Uzaktan kumanda muhafazas�n� açt���n�zda su,
toz vb. maddeleri uzak tutun. Ayr�ca, uzaktan
kumanda muhafazas� içerisindeki parçalara
dokunmay�n.
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Uzaktan kumanda sistemi*
E00305600539

Anahtars�z çal��t�rma sistemi, sadece anahtars�z
çal��t�rma kumandas�n� yan�n�zda bulundurarak kap�lar�
ve bagaj kapa��n� kilitlenmenize, açman�za ve motoru
çal��t�rman�za olanak sa�lar.
Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�, ayn� zamanda
uzaktan kumanda sistemi uzaktan kumandas� olarak da
kullan�labilir.
"Anahtars�z çal��t�rma sistemi: Uzaktan kumanda
sistemi" konusuna bak�n, sayfa 43.

Sürücünün, anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n�
her zaman yan�nda bulundurmas� gerekir. Bu kumanda,
kap�lar�n ve bagaj kap�s�n�n aç�lmas� ve kapat�lmas�,
motorun çal��t�r�lmas� ve arac�n kullan�lmas� için gerekli
oldu�undan, arac� kilitlemeden ve araçtan ayr�lmadan
önce anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n�n
yan�n�zda oldu�unu kontrol etmeyi unutmay�n.

UYARI!
� Kalp pili veya kardiyovasküler-defibrillatör

kullanan insanlar�n d�� vericilerin (A) veya iç
vericilerin (B) yak�n�nda bulunmamalar�
gerekir. Uzaktan kumanda ile kullanma sistemi
taraf�ndan kullan�lan radyo dalgalar� kalp
pillerini veya kardiyovasküler-defibrillatörleri
olumsuz bir �ekilde etkileyebilir.
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Anahtars�z çal��t�rma sisteminin fonksiyonlar�n�
a�a��da belirtilen �ekillerde s�n�rland�rabilirsiniz.
(Anahtars�z çal��t�rma sistemi, uzaktan kumanda
sistemi olarak kullan�labilir.) Lütfen bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine ba�vurun.
• Kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitlenmesi ve

aç�lmas� fonksiyonlar�n� s�n�rland�rabilirsiniz.
• Motorun çal��t�r�lmas� i�leminlerini

s�n�rland�rabilirsiniz.
• Uzaktan kumanda sistemi devre d��� b�rak�labilir.

Uzaktan kumanda sistemi ile ilgili bir de�i�iklik
yap�l�nca, vericiler a�a��daki gibi çal���r.
• Sadece kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitlenmesi

veya aç�lmas�: d�� verici ve iç verici 
• Sadece motorun çal��t�r�lmas�:  iç verici 

NOT
� Uzaktan kumanda sistemi acil durum anahtar� çok

zay�f elektromanyetik dalgalar kullan�r. A�a��daki
durumlarda uzaktan kumanda sistemi do�ru �ekilde
çal��mayabilir.
• Güç istasyonu, radyo/TV yay�n istasyonu veya bir

havaalan� gibi güçlü radyo dalgalar� yayan
donan�mlar�n bulundu�u yerlere yak�n oldu�unda.

• Uzaktan kumanda sisteminin cep telefonu veya
telsiz gibi ileti�im cihazlar� veya ki�isel bilgisayar
gibi bir elektronik cihaz ile birlikte ta��nmas�
durumunda

• Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n�n bir
metal cisme temas etmesi veya bir metal cisim
içerisinde bulunmas� durumunda

• Yak�n�nda bir uzaktan kumanda sisteminin
kullan�lmas� halinde

• Anahtars�z çal��t�rma kumandas� pilinin zay�flamas�
halinde

• Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas� güçlü
radyo dalgalar�n�n bulundu�u veya gürültülü bir
alanda bulunmas� halinde
Bu tür durumlarda acil durum anahtar�n� kullan�n.
“Anahtars�z çal��t�rma sistemi acil durum
anahtar�n�n kullan�lmas�” konusuna bak�n, sayfa 32. 

� Anahtars�z çal��t�rma sistemi araç içerisindeki
vericiler ile ileti�im kurmak için sinyaller ald���ndan,
uzaktan kumanda sisteminin kullan�lmas�na ba�l�
olmaks�z�n, kumanda içerisindeki pil sürekli olarak
zay�flar. Pilin ömrü, kullanma ko�ullar�na ba�l� olarak
1 ila 3 y�l aras�nda de�i�ir. Pil zay�flay�nca, pilin
de�i�tirilmesi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurun.

� Anahtars�z çal��t�rma sistemi sürekli sinyal ald��� için,
güçlü radyo dalgalar� pilin zay�flamas�na neden
olabililir. Anahtar� TV, ki�isel bilgisayar veya ba�ka bir
elektronik cihaz�n yak�n�nda b�rakmay�n.

UYARI!
� Kalp pilleri veya kardiyovasküler-

defibrillatörler d���nda elektromedikal cihazlar
kullan�rken, radyo dalgalar�n�n bu cihazlar
üzerindeki etkilerini ö�renmek için
elektromedikal cihaz üreticisine dan���n.
Radyo dalgalar� elektromedikal cihazlar�n
çal��mas�n� etkileyebilir.
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Anahtars�z çal��t�rma sistemi menzili
E00305700471

Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n� yan�n�zda
ta��yorsan�z, uzaktan kumanda sisteminin çal��ma
menziline girin ve sürücü ya da ön yolcu kap�s�
kilitleme/açma dü�mesine, bagaj kapa�� LOCK
(K�L�TLEME) veya ba�aj kapa�� OPEN (AÇMA)
dü�mesine bas�n; bu durumda kumandan�n kodu
do�rulan�r.
Sadece anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�
kodunun araç ile uyu�mas� halinde kap�lar� ve bagaj
kap�s�n� kilitleyebilir veya açabilir ve motoru
çal��t�rabilirsiniz.

NOT
� Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumanda pili

zay�fl�yorsa veya etrafta güçlü elektromanyetik
dalgalar veya gürültü varsa, çal��ma menzili daha da
k�sa olabilir veya kumandan�n çal��mas�nda
aksakl�klar olabilir.

Kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitlenmesi ve 
aç�lmas� için gereken çal��ma menzili

E00306200444

Çal��ma menzili sürücü kap�s� açma kolundan, ön yolcu
kap�s� açma kolundan ve bagaj kapa�� açma kolunda
yakla��k 70 cm uzakl��a kadard�r.

*: �leri yön
: Çal��ma menzili
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NOT
� Kap� ve bagaj kapa��n�n kilitlenmesi/aç�lmas�,

sadece anahtars�z çal��t�rma sisteminin alg�lanmas�
ile mümkündür.

� Ön kap�ya, kap� cam�na veya bagaj kapa��na çok
yak�nsan�z kilitleme ve kilit açma i�lemleri
yap�lamayabilir.

� Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n�n, sürücü
kap�s� açma koluna, ön yolcu kap�s� açma koluna
veya bagaj kapa�� açma koluna olan uzakl���
çal��ma menzili (70 cm) dahilinde olsa bile, kumanda
yere çok yak�n ya da çok yüksekteyse sistem
çal��mayabilir.

� Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas� çal��ma
menzili içerisindeyse, anahtar� olmayan biri bile
sürücü veya ön yolcu kap� kilitleme/açma
dü�mesine, ba�aj kapa�� LOCK (K�L�TLEME) veya
OPEN (AÇMA) dü�mesine basarak kap�lar� ve bagaj
kapa��n� kilitleyip açabilir.

Motorun çal��t�r�lmas� için gereken çal��ma
menzili

E00306300184

Çal��ma menzili arac�n iç k�sm�d�r.

NOT
� Çal��ma menzili içerisinde olsa bile, uzaktan

kumanda torpido gözü gibi bir bölme içerisinde, ön
panel üzerinde, kap� gözlerinde veya bagaj
bölmesindeyse motor çal��t�r�lamayabilir.

� Kap�ya veya kap� cam�na çok yak�nsan�z, uzaktan
kumanda arac�n d���nda olsa bile motor
çal��t�r�labilir.

*: �leri yön
: Çal��ma menzili
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Anahtars�z çal��t�rma fonksiyonunu 
kullanarak çal��t�rma

E00305800616

Kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitlenmesi
Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n� yan�n�zda
ta��yorken, çal��ma menzili içerisinde sürücü veya ön
yolcu kap�s� kilitleme/kilit açma dü�mesine (A) veya
bagaj kapa�� LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine (B)
basarsan�z kap�lar ve bagaj kapa�� kilitlenir.
Sinyal lambalar� bir defa yan�p sönecektir.
Ayr�ca, "Kilitleme ve kilidin aç�lmas�: Kap�lar, merkezi
kap� kilitleri, parçal� bagaj kapa��" konusuna bak�n, sayfa
48, 51 ve 58.

Sürücü kap�s� ya da ön yolcu kap�s�
kilitleme/açma dü�meleri

Bagaj kapa�� dü�meleri
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NOT
� Ayna ayar dü�mesi olan olan araçlarda, uzaktan

kumanda kullan�larak tüm kap�lar ve bagaj kapa��
kilitlendi�inde d�� dikiz aynalar� otomatik olarak
katlan�r.
“Çal��t�rma ve sürü�” bölümüne bak�n: D�� dikiz
aynalar�” sayfa 4-11.

� Dead Lock sistemi olan bir araçta, sürücü veya ön
yolcu kap�s� kilitleme/kilit açma dü�mesine (A) veya
bagaj kapa�� LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine (B) ard
arda iki kez bas�ld���nda Dead Lock sistemi devreye
girer. ("Sistemin ayarlanmas�" konusuna bak�n,
sayfa 53.)

� Anahtars�z çal��t�rma sistemi a�a��daki durumlarda
çal��maz:
• Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n�n arac�n

içinde olmas� durumunda
• Kap�lardan biri veya bagaj kap�s� aç�k ya da tam

kapanmam��t�r.
• Kontak “LOCK” (K�L�TL�) konumunda de�ildir.
• Acil durum anahtar� kontaktad�r.

� Bagaj kapa�� AÇMA (OPEN) (C) dü�mesi arac�n
uygunca kilitlendi�ini kontrol etmek için kullan�labilir.
Bagaj kapa�� OPEN (AÇMA) dü�mesine arac�
kilitledikten hemen sonra yakla��k 3 saniye içerisinde
bas�n.  Bagaj kapa�� OPEN (AÇMA) dü�mesine 3
saniyeden sonra basarsan�z, kap� ve bagaj kap�s�
kilidi aç�l�r.

� Arac�n kilitlendi�ini kontrol etmek için gerekli olan
zaman ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitlerinin aç�lmas�
Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n� yan�n�zda
ta��yorken, çal��ma menzili içerisinde sürücü veya ön
yolcu kap�s� kilitleme/kilit açma dü�mesine (A) veya
bagaj kapa�� OPEN (AÇMA) dü�mesine (B) basarsan�z
kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitleri aç�l�r.
Bu s�rada kabin ön ayd�nlatma dü�mesi "DOOR" (KAPI)
konumunda ise veya kabin arka ayd�nlatma dü�mesi orta
(l) konumunda ise, kabin ön ayd�nlatma lambas� 15
saniye süreyle yanacakt�r. Sinyal lambalar� iki defa yan�p
sönecektir.
Sürücü ya da ön yolcu kap�s� kilitleme/kiliit açma
dü�mesine bas�ld���nda, kap�lar ve bagaj kapa�� yakla��k
30 saniye içinde aç�lmazsa, kap�lar otomatik olarak
yeniden kilitlenir.
Ayr�ca, "Kilitleme ve kilidin aç�lmas�: Kap�lar, merkezi
kap� kilitleri, parçal� bagaj kapa��" konusuna bak�n, sayfa
48, 51 ve 58.

Sürücü kap�s� ve ön yolcu kap�s� kilitleme/açma 
dü�meleri
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NOT
� Ayna ayar dü�mesi olan olan araçlarda, uzaktan

kumanda kullan�larak bütün kap�lar�n ve bagaj
kapa��n�n kilitleri aç�ld���nda d�� dikiz aynalar�
otomatik olarak aç�l�r.
“Çal��t�rma ve sürü�” bölümüne bak�n: D�� dikiz
aynalar�” sayfa 4-11.

� Dead Lock sistemi bulunan araçlar�n d���nda, sürücü
kap�s� kilitleme/kilit açma dü�mesine bas�ld���nda
sadece sürücü kap�s� aç�lacak �ekilde ayarlanabilir.
Kap� ve bagaj kapa�� kilidi açma i�levi yukar�da
belirtilen �ekilde ayarland�ysa, sürücü kap�s�
kilitleme/açma dü�mesine iki kez arka arkaya
bas�ld���nda tüm kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilidi
aç�l�r.
"Kap� ve bagaj kapa�� kilitleme fonksiyonunun
ayarlanmas�" konusuna bak�n, sayfa 47.

� Anahtars�z çal��t�rma sistemi a�a��daki durumlarda
çal��maz:
• Kap�lardan biri veya bagaj kap�s� aç�k ya da tam

kapanmam��t�r.
• Kontak “LOCK” (K�L�TL�) konumunda de�ildir.
• Acil durum anahtar� kontaktad�r.

� Kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitli oldu�unu kontrol
etmek için, kilitledikten sonra 3 saniye içerisinde
bagaj kapa�� AÇMA (OPEN) dü�mesini kullanarak
açamazs�n�z.

� Arac�n kilitlendi�ini kontrol etmek için gerekli olan
zaman ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

� Kap� kilidinin aç�lmas� ve kendili�inden kilitlenmesi
aras�ndaki süre ayarlanabilir. Lütfen bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Bagaj kapa�� OPEN (AÇMA) dü�mesi
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Kilitleme ve kilidi açma s�ras�nda do�rulama 
fonksiyonu
Do�rulama fonksiyonu a�a��daki �ekilde
gerçekle�tirilebilir. Ancak; kabin ön ayd�nlatma dü�mesi
"DOOR" (KAPI) konumunda ise veya kabin arka
ayd�nlatma dü�mesi orta (l) konumunda ise, kabin ön
ayd�nlatma lambas� sadece yanacakt�r.

NOT
� Fonksiyonlar a�a��daki gibi de�i�tirilebilir. Daha

fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.
• Do�rulama fonksiyonunu (sinyal lambalar�n�n

yan�p sönmesi) sadece arac�n kilitlendi�ini veya
arac�n kilidinin aç�ld���n� belirtmek üzere ayarlay�n.

• Do�rulama fonksiyonunu (sinyal lambalar�n�n
yan�p sönmesi) devre d��� b�rak�n.

• Çal��ma do�rulama fonksiyonunun yan�p sönme
say�s�n� de�i�tirin (sinyal lambalar�n�n yan�p
sönmesi).

Dead Lock sisteminin çal��mas�
Dead Lock sistemine sahip bir araçta, sürücü veya ön
yolcu kilitleme/açma dü�mesine veya bagaj kapa��
LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine bas�larak Dead Lock
sistemini etkinle�tirmek mümkündür.
(“Dead Lock sistemi” konusuna bak�n, sayfa 53.)

Kilitlerken: Sinyal lambalar� bir defa yan�p söner.
Kilidi açarken: Kabin içi ayd�nlatma lambas� yakla��k 15

saniye yanar, sinyal lambalar� iki kez yan�p
söner.
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Elektronik immobilizer (Çal�nmay� önleyici 
mar� sistemi)

E00306400488

Elektronik immobilizer, arac�n çal�nma olas�l���n�
azaltmak için tasarlanm��t�r. Bu sistemin amac�, yetkisiz
bir çal��t�ma giri�imi oldu�u takdirde arac� hareketsiz
b�rakmakt�r. Geçerli bir mar� giri�imi sadece immobilizer
sistemine “kay�tl�” bir anahtars�z çal��t�rma kumandas�
kullan�larak ba�ar�l� olabilir (belirli �artlara ba�l� olarak).
Yeni arac�n�zla birlikte verilen tüm anahtarlar arac�n
elektronik sistemine programlanm��t�r. "Anahtars�z
çal��t�rma sistemi: Kontak anahtar�" konusuna bak�n,
sayfa 20 ve 34.

NOT
� Uzaktan kumanda anahtarlar�ndan birini

kaybederseniz en k�sa zamanda MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisiyle temasa geçin.
Yedek veya ekstra yedek anahtarlar elde etmek için
arac�n�z� ve kalan tüm anahtarlar� MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine götürün. Tüm anahtarlar�n
immobilizer ünitesine tekrar tan�t�lmas� gereklidir.
�mmobilizer 4 farkl� anahtara kadar
kaydedebilmektedir.

Kontak anahtar� yuvas�
E00306500434

Çal�nmay� önlemek amac�yla, önceden kaydedilmi� olan
bir uzaktan kumanda kullan�lmad�kça motor çal��maz.
(Motor immobilizer fonksiyonu)
Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas� yan�n�zda ise,
kontak dü�mesini çevirerek motoru çal��t�rabilirsiniz.
Ayr�ca, “Çal��t�rma ve sürü�: Motorun çal��t�r�lmas�"
konusuna bak�n, sayfa 4-20 ve 4-22.

LOCK (PUSH OFF) konumu
Direksiyonun kilitlendi�i konumdur.

LOCK (PUSH ON) konumu
Araç ve uzaktan kumanda aras�nda kod do�rulamas�
sa�land���nda, direksiyon kiliti aç�l�r ve kontak anahtar�
çevirilebilir.
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ACC /AKSESUAR)
Motor çal��maz, fakat audio sistem ve di�er elektrikli
aksesuarlar çal��t�r�labilir.

ON (AÇIK)
Motor çal���r ve arac�n tüm elektrikli aksesuarlar�
kullan�labilir.

START (MAR�)
Mar� motoru çal���r. Motor çal���r çal��maz anahtar�
b�rak�n. Kontak anahtar� kendili�inden “ON” konumuna
döner.

NOT
� Arac�n�z bir elektronik immobilizer ile donat�lm��t�r.

Motoru çal��t�rmak için anahtar�n içindeki vericinin
gönderdi�i kodun immobilizer bilgisayar�na kay�tl�
olan ile uyu�mas� gerekir.
(“Elektronik immobilizer (Çal�nmay� önleyici mar�
sistemi)” konusuna bak�n, sayfa 20.)

“LOCK” (PUSH OFF) konumundan “ACC” 
konumuna geçerken 

E00306600031

Kontak anahtar�n� itin ve yava�ça çevirin.

NOT
� Kontak anahtar� “LOCK” (PUSH OFF) konumundan

“ACC” konumuna dönmezse kontak dü�mesini
tekrardan bast�r�n, direksiyonu hafifçe sola ve sa�a
çevirin ve sonra kontak dü�mesini çevirin.

� Uzaktan kumanda araçta de�ilse kontak dü�mesi
çevrilemez.
“Motorun çal��t�r�lmas� için gereken çal��ma menzili”
konusuna bak�n, sayfa 15. 

A- Direksiyon kilitlenir
B- Direksiyon kilidi aç�l�r
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“ACC” konumundan “LOCK” konumuna 
çevirirken

E00306700061

[Manuel �anz�manl� araçlar]
Vites kolunu "N" (Bo�) konumuna al�n ve kontak
anahtar�n�, bast�rarak "LOCK" (K�L�TL�) konumuna do�ru
yava�ça çevirin.
[Otomatik �anz�manl�, CVT �anz�manl� veya Çift kavrama
(SST) araçlar]
�lk olarak vites kolunu "P" (PARK) konumuna getirin ve
sonras�nda kontak anahtar�n�, bast�rarak "LOCK"
(K�L�TL�) konumuna do�ru yava�ça çevirin.

NOT
� Otomatik, CVT veya Çift kavrama (SST) araçlarda,

vites kolu "P" (PARK) konumuna getirilmeden kontak
anahtar� "LOCK" (K�L�TL�) konumuna getirilemez.

D�KKAT!
� Sürü� esnas�nda kontak anahtar�n� "LOCK"

(K�L�TL�) konumuna getirmeyin. Aksi takdirde,
direksiyon kilitlenerek arac�n kontrolünü
kaybetmenize neden olur.

� Arac� kullan�rken motor durdurulursa, fren
servo mekanizmas� çal��mayacak ve frenlerin
verimlili�i azalacakt�r. Ayr�ca, hidrolik
direksiyon sistemi çal��mayacak ve
direksiyonu çevirmek için daha fazla güç
harcanmas� gerekecektir.

� Araç çal��mazken kontak anahtar�n� “ON” veya
"ACC" konumunda uzun süre b�rakmay�n, aksi
takdirde akü bo�al�r.

� Motor çal���rken kontak anahtar�n� “START”
konumuna getirmeyin, aksi takdirde mar�
motoru zarar görebilir.
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Uyar�n�n etkinle�tirilmesi
E00305900590

Arac�n çal�nmas�n� veya uzaktan kumandal� kullanma
sisteminin kaza ile çal��mas�n� önlemek için sürücüyü
uyarmak amac�yla ikaz sesi duyulur ve sürücü
bilgilendirme ekran�nda uyar� görüntülenir.
Bir uyar� etkinle�ince arac� ve anahtars�z çal��t�rma
sistemi kumandas�n� kontrol edin. Anahtars�z çal��t�rma
sisteminde bir ar�za varsa uyar� ekranda da gösterilir.

A�a��daki uyar�lardan biri etkinle�tirilirse, lütfen bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

A�a��daki ko�ullarda bir uyar� etkinle�tirilir, fakat do�ru
i�lemler yap�l�nca iptal edilir.
� Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas� ve arac�n

kodlar� uyu�muyor.

Tip 1

Tip 2
Uzaktan kumandal� kullanma sisteminde bir 
ar�za vard�r.

Tip 1

Tip 2
Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n�n
pili bitmek üzeredir.

Tip 1

Tip 2

Üzerinizde farkl� bir kodu olan anahtars�z
çal��t�rma sistemi kumandas� ta��yor
olabilirsiniz veya anahtars�z çal��t�rma sistemi 
kumandas� çal��ma menzili d���ndad�r.
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� Sürücü ya da ön yolcu kap�s� kilitleme/açma

dü�mesine veya bagaj kapa�� LOCK (K�L�TLEME)
dü�mesine bassan�z bile, kap�lar ve bagaj kapa��
kilitlenmez.

Tip 1

Tip 2
“Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�
konum alg�lama sistemi” konusuna bak�n,
sayfa 25.

Tip 1

Tip 2
“Anahtar�n içeride kalmas�n�n engellenmesi” 
konusuna bak�n, sayfa 26.

Tip 1

Tip 2
“Kap�n�n yar� aç�k kalmas�n� engelleme 
sistemi” konusuna bak�n, sayfa 26.

Tip 1

Tip 2
“Kontak kapatma hat�rlatma sistemi” 
konusuna bak�n, sayfa 27.
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Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas� konum 
alg�lama sistemi 

E00308000260

Tip 1

Tip 2

Kontak anahtar� "LOCK" (PUSH OFF) konumundan
ba�ka bir konumdayken araç park edildi�inde, anahtars�z
çal��t�rma sistemi kumandas� arac�n d���ndayken
kap�lardan birini aç�p içeri girdikten sonra kap�y�
kapat�rsan�z, ekranda bir uyar� görüntülenir ve araç 4 kez
arka arkaya ikaz sesi ç�kar�r.

NOT
� Bir kap�y� açmadan anahtars�z çal��t�rma sistemi

kumandas�n� arac�n penceresinden d��ar�
ç�kar�rsan�z, anahtars�z çal��t�rma sistemi
kumandas� konum alg�lama sistemi çal��maz.

� Bir kap�y� açmadan anahtars�z çal��t�rma sistemi
kumandas�n� arac�n penceresinden d��ar�
ç�kar�rsan�z, anahtars�z çal��t�rma sistemi
kumandas� konum alg�lama sisteminin çal��mas�n�
sa�lamak için ayar�n� de�i�tirmek mümkündür. Daha
fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurun.

� Ortam ko�ullar� veya elektromanyetik ko�ullar gibi
nedenlerle uzaktan kumandal� kullanma anahtar�n�n
ve arac�n kodlar� uyu�muyorsa, uzaktan kumandal�
kullanma anahtar� motoru çal��t�rma menzili
içerisinde olsa bile uyar� etkinle�meyebilir.
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Anahtar�n içeride kalmas�n�n engellenmesi 
sistemi

E00308100506

Tip 1

Tip 2

Kontak anahtar� “LOCK” (PUSH OFF) konumundayken,
anahtars�z çal��t�rma sistemi acil durum anahtar� arac�n
içerisindeyken kap�lar� ve bagaj kapa��n� kapat�rsan�z ve
sürücü veya ön yolcu kap�s� kilitleme/açma dü�mesine
veya bagaj kapa�� LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine
basarak kap�lar� ve bagaj kapa��n� kilitlemeye
çal���rsan�z, uyar� ekran�nda bir uyar� görüntülenir ve 3
saniyelik ikaz sesi duyulur ve bu durumda kap�lar� ya da
bagaj kapa��n� kilitleyemezsiniz.

NOT
� Kap�lar� kilitlemeden önce anahtars�z çal��t�rma

sistemi kumandas�n�n yan�n�zda oldu�undan emin
olun. Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n�
araç içerisinde b�raksan�z bile, çevrenin ve radyo
sinyallerin durumuna ba�l� olarak kap�lar�n
kilitlenmesi mümkündür.

Kap�n�n yar� aç�k kalmas�n� engelleme sistemi 
E00308200451

Tip 1

Tip 2

Kontak anahtar� “LOCK” (PUSH OFF) konumundayken,
kap�lardan biri veya bagaj kapa�� tamamen
kapanmam��ken sürücü veya yolcu kap�s� kilitleme/açma
dü�mesine veya bagaj kapa�� LOCK (K�L�TLEME)
dü�mesine basarak kap�lar� ve bagaj kapa��n� kilitlemeye
çal���rsan�z, uyar� ekran�nda bir uyar� görüntülenir ve 3
saniyelik ikaz sesi duyulur ve bu durumda kap�lar� ya da
bagaj kapa��n� kilitleyemezsiniz.
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Kontak kapatma hat�rlatma sistemi
E00308300452

Tip 1

Tip 2

Kontak anahtar� “LOCK” (PUSH OFF) konumundan
ba�ka bir konumdayken, bütün kap�lar� ve bagaj kapa��n�
kapatt�ktan sonra sürücü veya ön yolcu kap�s�
kilitleme/açma dü�mesine veya bagaj kapa�� LOCK
(K�L�TLEME) dü�mesine basarak kap�lar� ve bagaj
kapa��n� kilitlerseniz, uyar� ekran�nda bir uyar�
görüntülenir ve 3 saniyelik ikaz sesi duyulur ve bu
durumda kap�lar� ya da bagaj kapa��n� kilitleyemezsiniz.

Direksiyon kilidi
E00306800192

Kilitlemek için
Kilitleninceye kadar direksiyonu çevirin.

Açmak için
Direksiyonu sa�a ve sola yava�ça çevirirken kontak
anahtar�n� “ACC” konumuna getirin.

D�KKAT!
� Araçtan ayr�l�rken anahtar� yan�n�za al�n.

Arac�n�z�n çekilmesi gerekiyorsa, direksiyon
kilidinin aç�lmas� için kontak anahtar�n� "ACC"
konumuna getirin.
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Çal��t�rma
E00306900441

Çal��t�rma ile ilgili tavsiyeler
� Mar� motorunu sürekli olarak 10 saniyeden fazla

çal��t�rmay�n, aksi takdirde, akü bo�alabilir. Motor
çal��mazsa, kontak anahtar�n� "LOCK" konumuna
geri getirin, birkaç saniye bekledikten sonra tekrar
deneyin.
Motor çal���rken mar�a bas�lmas�, mar� motoruna
zarar verecektir.

� Çift Kavrama SST'li araçlarda, motor çal��t�r�ld�ktan
sonra a�a��dakiler meydana gelebilir, ancak bunlar
bir anormallik anlam�na gelmez. 
• Çift kavrama (SST) sistemin çal��ma seslerini

duyabilirsiniz ve araçta titreme hissedebilirsiniz.
• Vites kolunu "N" (BO�) konumuna al�p gaz

pedal�na basmaya devam ederseniz, motor belli bir
limite kadar devirlenir.

� [Manuel �anz�manl� dizel araçlar]
Araç, debriyaja tam bas�l� konumda sabit
durumdayken gaz pedal�na bas�l�rsa; motorun
korunmas� için motor devri 3000 dev/dk. üzerine
ç�kmaz.

UYARI!
� Motoru kesinlikle kapal� veya kötü

havaland�r�lm�� bir alanda, arac�n�z� bu alandan
d��ar� ç�karmak veya içeri sokmak için gerekli
süreden fazla çal��t�rmay�n. Karbon monoksit
gaz� kokusuz ve ölümcüldür.

D�KKAT!
� Arac� iterek veya çekerek çal��t�rma

giri�iminde asla bulunmay�n.
� Motor yeterince �s�n�ncaya kadar yüksek

devirde çal��t�rmay�n veya arac� yüksek h�zda
kullanmay�n.

� Mar� motorunun zarar görmemesi için, motor
çal���r çal��maz kontak anahtar�n� b�rak�n.

� Arac�n�zda turbo�arj varsa, yüksek h�zda veya
yoku� yukar� kulland�ktan sonra motoru
hemen durdurmay�n. Turbo�arj�n so�umas�
için motorun bir süre rölantide çal��mas�na izin
verin.
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Motorun çal��t�r�lmas� (benzinli araçlar)
E00307000612

Çal��t�rma i�lemi a�a��daki gibidir:
1. Emniyet kemerini ba�lay�n.
2. El freninin çekili oldu�undan emin olun.
3. Fren pedal�na bas�n ve bas�l� tutun.
4. Debriyaj pedal�na (Manuel �anz�man) sonuna kadar

bas�n.

5. Manuel �anz�manl� araçlarda, vites kolunu “N” (Bo�)
konumuna getirin.
Otomatik �anz�manl� ya da CVT �anz�manl�
araçlarda, vites kolunun “P” (PARK) konumunda
oldu�una emin olun.

NOT
� Otomatik �anz�manl� ya da CVT �anz�manl�

araçlarda, vites kolu “P” (PARK) ya da "N" (BO�)
konumuna getirilmedikçe mar� sistemi çal��maz.
Güvenlik nedenleri ile, motoru, tekerleklerin kilitli
konumda oldu�u “P” (PARK) konumunda çal��t�r�n.

6. Kontak anahtar�n� “ON” konumuna getirdikten sonra,
motoru çal��t�rmadan önce tüm uyar� lambalar�n�n
çal��t���ndan emin olun.

Manuel �anz�manl�
araçlar

Otomatik �anz�manl� ya da 
CVT'li araçlar
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7. Gaz pedal�na basmadan kontak anahtar�n� “START”
konumuna getirin ve motor çal��maya ba�lay�nca
serbest b�rak�n.

NOT
� Motoru çal��t�r�rken baz� sesler duyulabilir. Motor
�s�nd�ktan sonra duyulmaz.

MIVEC motor (3000 cc modeller)
MIVEC motor, azami motor gücü için emme valfi
kontrolünü dü�ük devir modu ile yüksek devir modu
aras�nda sürü� ko�ullar�na göre otomatik de�i�tirir.

NOT
� Motoru korumak için motor so�utma suyu s�cakl���

dü�ük iken yüksek devir modu seçilemeyebilir. Bu
durumda gaz pedal�na bas�lsa bile, motor devri 5000
dev/dak. üzerine ç�kmaz.

Motorun çal��t�r�lmas� (dizel araçlar)
E00307000625

1. Emniyet kemerini ba�lay�n.
2. El freninin çekili oldu�undan emin olun.
3. Fren pedal�na bas�n ve bas�l� tutun.
4. Debriyaj pedal�na (Manuel �anz�man) sonuna kadar

bas�n.

NOT
� Otomatik durma/çal��ma (AS/G) sistemi olan

araçlarda, debriyaja tam olarak bas�lmad�kça mar�
sistemi çal��maz (Debriyaj kilidi).

5. Manuel �anz�manl� araçlarda, vites kolunu “N” (Bo�)
konumuna getirin.
Çift Kavrama (SST) araçlarda, vites kolunun "P"
(PARK) konumunda oldu�undan emin olun.

Manuel �anz�manl�
araçlar

Çift kavrama (SST) 
araçlar 
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NOT
� Çift Kavrama SST'li araçlarda, fren pedal� bas�l�

durumdayken vites kolu "P" (PARK) ya da "N" (BO�)
konuma getirilmezse mar� sistemi çal��maz.
Güvenlik nedenleri ile, motoru, tekerleklerin kilitli
konumda oldu�u “P” (PARK) konumunda çal��t�r�n.

6. Kontak anahtar�n� "ON" konumuna getirin.
Dizel ön �s�tma gösterge lambas� önce yanar ve k�sa
bir süre sonra ön �s�tman�n tamamland���n�
göstererek söner.

NOT
� Motor so�uksa dizel ön �s�tma gösterge lambas�

daha uzun bir süre yanar.
� Çift Kavrama (SST) araçlarda dizel ön �s�tma

gösterge lambas� söndükten sonra yakla��k 5 saniye
içinde motor çal��t�r�lmazsa kontak anahtar�n�
“LOCK” konumuna geri çevirin. Daha sonra motora
tekrar ön �s�tma yapmak için konta�� ON konumuna
getirin.

� Motor s�cakken kontak anahtar� “ON” konumuna
getirilse bile dizel ön �s�tma gösterge lambas�
yanmaz.
Kontak anahtar�n� "START" konumuna getirerek
motoru çal��t�r�n.

7. Gaz pedal�na basmadan kontak anahtar�n� “START”
konumuna getirin ve motor çal��maya ba�lay�nca
serbest b�rak�n.

NOT
� Motoru çal��t�r�rken baz� sesler duyulabilir. Motor
�s�nd�ktan sonra duyulmaz.

MIVEC motorun kullan�lmas�
MIVEC motor, azami motor gücü için emme valfi
kontrolünü dü�ük devir modu ile yüksek devir modu
aras�nda sürü� ko�ullar�na göre otomatik de�i�tirir.

NOT
� Motoru korumak için motor so�utma suyu s�cakl���

dü�ük iken yüksek devir modu seçilemeyebilir.
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Anahtars�z çal��t�rma fonksiyonunu 
kullanmadan çal��t�rma

E00306000019

Acil durum anahtar�
E00307200353

Acil durum anahtar� anahtars�z çal��t�rma sistemi
kumandas� içerisinde bulunur. Anahtars�z çal��t�rma
sistemi kumandas� pillerinin zay�flamas� veya bitmesi gibi
bir nedenle kumanda kullan�lam�yorsa, sürücü kap�s�n�n
kilidinin aç�l�p kapanmas�n� ve motorun çal��t�r�lmas�n�
acil durum anahtar� ile yapabilirsiniz. Acil durum
anahtar�n� (A) kullanmak için, kilitleme dü�mesini (B)
aç�n ve anahtar�, anahtars�z çal��t�rma sisteminden (C)
ç�kar�n.

NOT
� Sadece acil durumlarda, acil durum anahtar�n�

kullan�n. Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandasn�n
pili zay�flad�ysa kumanday� kullanabilmek için pili
de�i�tirin.

� Acil durum anahtar�n� kulland�ktan sonra anahtars�z
çal��t�rma sistemi kumandas� içerisine tekrar
yerle�tirin.

� Torpido gözü sadece acil durum anahtar�yla
kilitlenebilir veya aç�labilir. Anahtar�n�z� bir otel
resepsiyonunda b�rak�rken veya arac�n�z� ba�ka
birine ödünç verirken, gerekirse acil durum
anahtar�n� ç�kar�n ve sadece uzaktan kumandal�
kullanma anahtar�n� verin.
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Sürücü kap�s�n�n kilitlenmesi ve aç�lmas�
Acil durum anahtar�n�n ileri yönde çevrilmesi kap�y� kilitler
ve geri yönde çevrilmesi kap�n�n kilidini açar. Ayr�ca,
"Kilitleme ve açma: Kap�lar" konusuna bak�n, sayfa 48.

Elektronik immobilizer (Çal�nmay� önleyici mar�
sistemi)

E00307300400

Elektronik immobilizer, arac�n çal�nma olas�l���n�
azaltmak için tasarlanm��t�r. Bu sistemin amac�, yetkisiz
bir çal��t�ma giri�imi oldu�u takdirde arac� hareketsiz
b�rakmakt�r. Geçerli bir mar� giri�imi sadece immobilizer
sistemine “kay�tl�” bir uzaktan kumanda ile ve acil durum
anahtar� kullan�larak ba�ar�l� olabilir (belirli �artlara ba�l�
olarak).
Yeni arac�n�zla birlikte verilen tüm anahtarlar arac�n
elektronik sistemine programlanm��t�r. "Anahtars�z
çal��t�rma sistemi: Kontak anahtar�" konusuna bak�n,
sayfa 20 ve 34.

NOT
� Uzaktan kumanda anahtarlar�ndan birini

kaybederseniz en k�sa zamanda MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisiyle temasa geçin.
Yedek veya ekstra yedek anahtarlar elde etmek için
arac�n�z� ve kalan tüm anahtarlar� MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine götürün. Tüm anahtarlar�n
immobilizer ünitesine tekrar tan�t�lmas� gereklidir.
�mmobilizer 4 farkl� anahtara kadar
kaydedebilmektedir.

1- Kilitleyin
2- Kilidi aç�n
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Kontak anahtar� yuvas�
E00307400430

Arac�n çal�nmas�n� önlemek için, yaln�zca önceden
kaydedilmi� anahtars�z çal��t�rma sistemi ile acil durum
anahtar� motoru çal��t�r�r. (Elektronik immobilizer
fonksiyonu)
Ayr�ca, “Çal��t�rma ve sürü�: Motorun çal��t�r�lmas�"
konusuna bak�n, sayfa 4-20 ve 4-22.

LOCK (K�L�TLEME)
Motor çal��maz ve direksiyon kitlenir. Acil durum anahtar�
bu konumda tak�labilir ve ç�kar�labilir.

ACC /AKSESUAR)
Motor çal��maz, fakat audio sistem ve di�er elektrikli
aksesuarlar çal��t�r�labilir.

ON (AÇIK)
Motor çal���r ve arac�n tüm elektrikli aksesuarlar�
kullan�labilir.

START (MAR�)
Mar� motoru çal���r. Motor çal��t�r�ld�ktan sonra acil
durum anahtar�n� serbest b�rak�n, otomatik olarak “ON”
konumuna dönecektir.

NOT
� Uzaktan kumandada bir elektronik immobilizer

bulunur. Motoru çal��t�rmak için anahtar�n içindeki
vericinin gönderdi�i kodun immobilizer bilgisayar�na
kay�tl� olan ile uyu�mas� gerekir.
“Elektronik immobilizer (Çal�nmay� önleyici mar�
sistemi)” konusuna bak�n, sayfa 33.
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“LOCK” konumundan “ACC” konumuna getirirken
1. Acil durum anahtar�n� anahtars�z çal��t�rma sistemi

kumandas�ndan ç�kar�n.
“Acil durum anahtar�” konusuna bak�n, sayfa 32. 

2. Kilit açma dü�melerine (A) basarken kontak
anahtar�n�n kapa��n� ç�kar�n.

3. Acil durum anahtar�n� konta�a tak�n ve iterken
çevirin.

NOT
� Kontak anahtar� “LOCK” dan “ACC” konumuna

dönmezse, kontak anahtar�n� çevirirken direksiyonu
sa�a ve sola do�ru biraz döndürün.
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“ACC” konumundan “LOCK” konumuna çevirirken 
1. [Manuel �anz�manl� araçlar]

Kontak anahtar�n� iterken “LOCK” konumuna çevirin
ve anahtar� ç�kar�n.
[Otomatik �anz�manl�, CVT �anz�manl� veya Çift
kavrama (SST) araçlar]
�lk olarak vites kolunu (Otomatik �anz�man ya da
CVT) ya da (Çift Kavrama SST) "P" (PARK)
konumuna getirin ve sonras�nda "ACC"
konumundayken acil durum anahtar�na bast�r�n ve
"LOCK" konumuna çevirene kadar bast�rmaya
devam edin ve anahtar� ç�kar�n.

2. Kontak anahtar� kapa��n� tak�n.
3. Acil durum anahtar�n� anahtars�z çal��t�rma sistemi

kumandas�na yerle�tirin.

NOT
� CVT �anz�manl� veya Çift kavrama (SST) araçlarda,

vites kolu (Otomatik �anz�man ya da CVT) ya da
(Çift Kavrama SST) "P" (PARK) konumuna
getirilmeden acil durum anahtar� ç�kar�lamaz.

� Acil durum anahtar�n� kullanmad���n�z zaman kontak
anahtar�n�n kapa�� tak�l� olmal�d�r. Aksi takdirde,
kontak anahtar�n�n anahtar deli�inden kir veya toz
girerek bir ar�zaya neden olma tehlikesi vard�r.

D�KKAT!
� Arac� kullan�rken acil durum anahtar�n�

kontaktan ç�karmay�n. Aksi takdirde,
direksiyon kilitlenerek arac�n kontrolünü
kaybetmenize neden olur.

� Arac� kullan�rken motor durdurulursa, fren
servo mekanizmas� çal��mayacak ve frenlerin
verimlili�i azalacakt�r. Ayr�ca, hidrolik
direksiyon sistemi çal��mayacak ve
direksiyonu çevirmek için daha fazla güç
harcanmas� gerekecektir.

� Araç çal��mazken acil durum anahtar�n� “ON”
veya "ACC" konumunda uzun süre b�rakmay�n,
aksi takdirde akü bo�al�r.

� Motor çal���rken acil durum anahtar�n�
“START” konumuna getirmeyin, aksi takdirde,
mar� motoru zarar görebilir.

D�KKAT!
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Direksiyon kilidi
E00307500095

Kilitlemek için
Acil durum anahtar�n� “LOCK” konumuna getirin.
Kilitleninceye kadar direksiyonu çevirin.

Açmak için
Direksiyonu sa�a ve sola yava�ça çevirirken acil durum
anahtar� “ACC” konumuna getirin.

Çal��t�rma
E00307600403

Çal��t�rma ile ilgili tavsiyeler
� Mar� motorunu sürekli olarak 10 saniyeden fazla

çal��t�rmay�n, aksi takdirde, akü bo�alabilir. Motor
çal��mazsa, kontak anahtar�n� "LOCK" konumuna
geri getirin, birkaç saniye bekledikten sonra tekrar
deneyin.
Motor çal���rken mar�a bas�lmas�, mar� motoruna
zarar verecektir.

� Çift Kavrama SST'li araçlarda, motor çal��t�r�ld�ktan
sonra a�a��dakiler meydana gelebilir, ancak bunlar
bir anormallik anlam�na gelmez. 
• Çift kavrama (SST) sistemin çal��ma seslerini

duyabilirsiniz ve araçta titreme hissedebilirsiniz.
• Vites kolunu "N" (BO�) konumuna al�p gaz

pedal�na basmaya devam ederseniz, motor belli bir
limite kadar devirlenir.

� [Manuel �anz�manl� dizel araçlar]
Araç, debriyaja tam bas�l� konumda sabit
durumdayken gaz pedal�na bas�l�rsa; motorun
korunmas� için motor devri 3000 dev/dk. üzerine
ç�kmaz.

D�KKAT!
� Araçtan ayr�l�rken acil durum anahtar�n�

ç�kar�n..
Baz� ülkelerde araç park edildikten sonra
anahtar�n üzerinde b�rak�lmas� yasaklanm��t�r.

UYARI!
�� Motoru kesinlikle kapal� veya kötü

havaland�r�lm�� bir alanda, arac�n�z� bu alandan
d��ar� ç�karmak veya içeri sokmak için gerekli
süreden fazla çal��t�rmay�n. Karbon monoksit
gaz� kokusuz ve ölümcüldür.
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Motorun çal��t�r�lmas� (benzinli araçlar)
E00307800593

Çal��t�rma i�lemi a�a��daki gibidir:
1. Emniyet kemerini ba�lay�n.
2. El freninin çekili oldu�undan emin olun.
3. Fren pedal�na bas�n ve bas�l� tutun.
4. Debriyaj pedal�na (Manuel �anz�man) sonuna kadar

bas�n.
5. Manuel �anz�manl� araçlarda, vites kolunu “N” (Bo�)

konumuna getirin.
Otomatik �anz�manl� ya da CVT �anz�manl�
araçlarda, vites kolunun “P” (PARK) konumunda
oldu�una emin olun.

NOT
� Otomatik �anz�manl� ya da CVT �anz�manl�

araçlarda, vites kolu “P” (PARK) ya da "N" (BO�)
konumuna getirilmedikçe mar� sistemi çal��maz.
Güvenlik nedenleri ile, motoru, tekerleklerin kilitli
konumda oldu�u “P” (PARK) konumunda çal��t�r�n.

D�KKAT!
� Arac� iterek veya çekerek çal��t�rma

giri�iminde asla bulunmay�n.
� Motor yeterince �s�n�ncaya kadar yüksek

devirde çal��t�rmay�n veya arac� yüksek h�zda
kullanmay�n.

� Mar� motorunun zarar görmemesi için, motor
çal���r çal��maz acil durum anahtar�n� b�rak�n.

� Arac�n�zda turbo�arj varsa, yüksek h�zda veya
yoku� yukar� kulland�ktan sonra motoru
hemen durdurmay�n. Turbo�arj�n so�umas�
için motorun bir süre rölantide çal��mas�na izin
verin.

Manuel �anz�manl�
araçlar

Otomatik �anz�manl� ya 
da CVT'li araçlar
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6. Kilit açma dü�melerine (A) basarken, kontak
anahtar�n�n kapa��n� ç�kar�n.

7. Acil durum anahtar�n� konta�a tak�n.

8. Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n� acil
durum anahtar�na tak�n.
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9. Anahtars�z çal��t�rma sistemi acil durum anahtar� ile
kontak anahtar�n� “ON” konumuna getirdikten sonra,
motoru çal��t�rmadan önce tüm uyar� lambalar�n�n
çal��t���ndan emin olun.

10. Gaz pedal�na basmadan, acil durum anahtar�n�
“START” konumuna getirin ve motor çal���nca
serbest b�rak�n.

NOT
� Motoru çal��t�r�rken baz� sesler duyulabilir. Motor
�s�nd�ktan sonra duyulmaz.

11. Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n� acil
durum anahtar�ndan ç�kar�n.

NOT
� Acil durum anahtar� bir anahtarl��a tak�lm��sa,

anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n� anahtara
takmak mümkün olmayabilir ve motor çal��mayabilir.
Motoru çal��t�rmak için acil durum anahtar�
kullan�lacaksa, ilk olarak acil durum anahtarl���n�
anahtarl�ktan ç�kar�n.

MIVEC motor (3000 cc modeller)
MIVEC motor, azami motor gücü için emme valfi
kontrolünü dü�ük devir modu ile yüksek devir modu
aras�nda sürü� ko�ullar�na göre otomatik de�i�tirir.

NOT
� Motoru korumak için motor so�utma suyu s�cakl���

dü�ük iken yüksek devir modu seçilemeyebilir. Bu
durumda gaz pedal�na bas�lsa bile, motor devri 5000
dev/dak. üzerine ç�kmaz.

UYARI!
� Motor çal��t�ktan sonra anahtars�z çal��t�rma

sistemi kumandas�n� acil durum anahtar�ndan
ç�karmay� unutmay�n.
Aksi takdirde, anahtars�z çal��t�rma sistemi acil
durum anahtar� zemine dü�ebilir ve bu da
pedallar�n kullan�lmas�nda sorun yaratabilir.
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Motorun çal��t�r�lmas� (dizel araçlar)
1. Emniyet kemerini ba�lay�n.
2. El freninin çekili oldu�undan emin olun.
3. Fren pedal�na bas�n ve bas�l� tutun.
4. Debriyaj pedal�na (Manuel �anz�man) sonuna kadar

bas�n.

NOT
� Otomatik durma/çal��ma (AS/G) sistemi olan

araçlarda, debriyaja tam olarak bas�lmad�kça mar�
sistemi çal��maz (Debriyaj kilidi).

5. Manuel �anz�manl� araçlarda, vites kolunu “N” (Bo�)
konumuna getirin.
Çift Kavrama (SST) araçlarda, vites kolunun "P"
(PARK) konumunda oldu�undan emin olun.

NOT
� Çift kavrama (Twin Clutch SST) araçlarda, fren

pedal� bas�l� durumdaylen vites kolu “P” (PARK) ya
da "N" (BO�) konumuna getirilmezse mar� sistemi
çal��maz.
Güvenlik nedenleri ile, motoru, tekerleklerin kilitli
konumda oldu�u “P” (PARK) konumunda çal��t�r�n.

6. Kilit açma dü�melerine (A) basarken, kontak
anahtar�n�n kapa��n� ç�kar�n.

Manuel �anz�manl�
araçlar

Çift kavrama (SST) 
araçlar
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7. Acil durum anahtar�n� konta�a tak�n.

8. Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n� acil
durum anahtar�na tak�n.

9. Acil durum anahtar�n�, anahtars�z çal��t�rma sistemi
kumandas� ile ON konumuna getirin.
Dizel ön �s�tma gösterge lambas� önce yanar ve k�sa
bir süre sonra ön �s�tman�n tamamland���n�
göstererek söner.

NOT
� Motor so�uksa dizel ön �s�tma gösterge lambas�

daha uzun bir süre yanar.
� Çift Kavrama (SST) araçlarda dizel ön �s�tma

gösterge lambas� söndükten sonra yakla��k 5 saniye
içinde motor çal��t�r�lmazsa kontak anahtar�n�
“LOCK” konumuna geri çevirin. Daha sonra motora
tekrar ön �s�tma yapmak için konta�� “ON”
konumuna getirin.

� Motor s�cakken acil durum anahtar� “ON” konumuna
getirilse bile dizel ön �s�tma gösterge lambas�
yanmaz.
Acil durum anahtar�n� “START” konumuna getirerek
motoru çal��t�r�n.

10. Gaz pedal�na basmadan, acil durum anahtar�n�
“START” konumuna getirin ve motor çal���nca
serbest b�rak�n.

NOT
� Motoru çal��t�r�rken baz� sesler duyulabilir. Motor
�s�nd�ktan sonra duyulmaz.
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11. Anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n� acil
durum anahtar�ndan ç�kar�n.

NOT
� Acil durum anahtar� bir anahtarl��a tak�lm��sa,

anahtars�z çal��t�rma sistemi kumandas�n� anahtara
takmak mümkün olmayabilir ve motor çal��mayabilir.
Motoru çal��t�rmak için acil durum anahtar�
kullan�lacaksa, ilk olarak acil durum anahtarl���n�
anahtarl�ktan ç�kar�n.

MIVEC motorun kullan�lmas�
MIVEC motor, azami motor gücü için emme valfi
kontrolünü dü�ük devir modu ile yüksek devir modu
aras�nda sürü� ko�ullar�na göre otomatik de�i�tirir.

NOT
� Motoru korumak için motor so�utma suyu s�cakl���

dü�ük iken yüksek devir modu seçilemeyebilir.

Uzaktan kumanda sistemi
E00307700710

Uzaktan kumanday� kullanarak, tüm kap�lar ve bagaj
kapa�� istenilen �ekilde kilitlenip aç�labilir. D�� dikiz
aynalar�n� çal��t�rmak da mümkündür.UYARI!

� Motor çal��t�ktan sonra anahtars�z çal��t�rma
sistemi kumandas�n� acil durum anahtar�ndan
ç�karmay� unutmay�n.
Aksi takdirde, anahtars�z çal��t�rma sistemi acil
durum anahtar� zemine dü�ebilir ve bu da
pedallar�n kullan�lmas�nda sorun yaratabilir.

1- LOCK ( ) K�L�TLEME dü�mesi
2- UNLOCK ( ) AÇMA dü�mesi
3- Gösterge lambas�
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Kilitlemek için
LOCK dü�mesine (1) bas�n. Tüm kap�lar ve bagaj kapa��
kilitlenir. Kap�lar ve bagaj kapa�� kilitlendi�inde, sinyal
lambalar� bir kez yan�p söner.

NOT
� Dead Lock sistemi olan bir araçta LOCK

(K�L�TLEME) dü�mesine (1) arka arkaya iki kez
bas�lmas�, Dead Lock sisteminin devreye girmesine
neden olur. ("Sistemin ayarlanmas�" konusuna
bak�n, sayfa 53.)

Açmak için
UNLOCK (AÇMA) dü�mesine (2) bas�n. Tüm kap�lar ve
bagaj kapa�� kilitleri aç�l�r. Bu s�rada kabin ön ayd�nlatma
dü�mesi "DOOR" (KAPI) konumunda ise veya kabin arka
ayd�nlatma dü�mesi orta (l) konumunda ise, iç
ayd�nlatma yakla��k 15 saniye yanar ve sinyal lambalar�
iki kez yan�p söner.
Park ve arka lambalar yakla��k 30 saniye boyunca aç�k
kalma konumuna da ayarlanabilir. 
“Göstergeler ve kumandalar” konusuna bak�n: “Giri�
ayd�nlatmas�” konusuna bak�n, sayfa 3-74. 

NOT
� Dead Lock sistemi bulunan araçlar�n d���nda, kap�

ve bagaj kapa�� kilidi açma i�levi, "UNLOCK"
(AÇMA) (2) dü�mesine bir defa bas�ld���nda sadece
sürücü kap�s� aç�lacak �ekilde ayarlanabilir.
Kap� ve bagaj kapa�� kilidi açma i�levi yukar�da
belirtilen �ekilde ayarland�ysa, UNLOCK (AÇMA)
dü�mesine iki kez arka arkaya bas�ld���nda tüm
kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitleri aç�l�r.
"Kap� ve bagaj kapa�� kilitleme fonksiyonunun
ayarlanmas�" konusuna bak�n, sayfa 47.

� Herhangi bir dü�meye bas�ld���nda gösterge
lambas� da (3) yanar.

� UNLOCK dü�mesine (2) bas�ld���nda hiç bir kap�
veya bagaj kapa�� yakla��k 30 saniye içinde
aç�lmazsa, kap�lar otomatik olarak yeniden kilitlenir.

� Fonksiyonlar�n a�a��daki �ekilde de�i�tirilmesi
mümkündür:
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.
• UNLOCK (AÇMA) dü�mesine (2) bas�ld�ktan sonra

otomatik kilitlenmenin devreye girme süresi
de�i�tirilebilir.

• Do�rulama fonksiyonu (sinyal lambalar�n�n yan�p
sönmesi), sadece kap�lar ve bagaj kapa��
kilitlendi�inde veya sadece kap�lar ve bagaj
kapa��n�n kilidi aç�ld���nda devreye sokulabilir.

• Do�rulama fonksiyonu (sinyal lambas�n�n yan�p
sönmesi ile kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n
kilitlendi�ini ve aç�ld���n� gösterir) devreden
ç�kar�labilir.
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• Do�rulama fonksiyonu için sinyal lambalar�n�n
yan�p sönme say�s� de�i�tirilebilir.

Dead Lock sisteminin çal��mas�
Dead Lock sistemi olan bir araçta, Dead Lock sistemi
uzaktan kumanda arac�l���yla etkinle�tirilebilir.
("Dead Lock sistemi" konusuna bak�n, sayfa 53.)

D�� dikiz aynalar�n�n çal��mas� (ayna 
açma/kapama dü�mesi olan araçlar)

E00311200178

Katlamak için
LOCK (K�L�TLEME) dü�mesini (1) kullanarak kap�lar� ve
bagaj kap�s�n� kilitledikten sonra, d�� dikiz aynalar�n�
katlamak için 30 saniye içerisinde LOCK (K�L�TLEME)
dü�mesine iki kez h�zl� bir �ekilde bas�n.

Açmak için
UNLOCK (AÇMA) dü�mesini (2) kullanarak kap� ve bagaj
kapa�� kilitlerinin aç�lmas�ndan sonra, d�� dikiz aynalar�n�
aç�k konuma getirmek için 30 saniye içinde UNLOCK
(AÇMA) dü�mesine iki kez h�zl� bir �ekilde bas�n.

D�� dikiz aynalar�, ba�lang�çta yukar�da belirtilen �ekilde
çal��maz. Yukar�da belirtilen �ekilde çal��malar�n�
isterseniz; uzaktan kumanda sistemi veya anahtars�z
çal��t�rma sistemi ile kap�lar ve bagaj kapa��
kilitlendi�inde/aç�ld���nda, d�� dikiz aynalar�n�n
kapan�p/aç�lmalar�n� engelemek için aynalar� ayarlaman�z
gerekir.
“Çal��t�rma ve sürü�” bölümüne bak�n: D�� dikiz aynalar�
sayfa 4-11.
Ayr�nt�lar için, lütfen bir MITSUBISHI MOTORS yetkili 
servisi ile ba�lant� kurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) olan araçlarda, 
ayarlar�n ekran i�lemleri arac�l���yla de�i�tirilmesi
mümkündür.
Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.
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NOT
� D�� dikiz aynas� açma kapama dü�mesi olan

araçlarda, uzaktan kumanda ile kap�lar�n ve bagaj
kapa��n�n kilitlenmesi veya aç�lmas� durumunda, d��
dikiz aynalar� da kapanacak veya aç�lacakt�r.
“Çal��t�rma ve sürü�” bölümüne bak�n: D�� dikiz
aynalar�” sayfa 4-11.

� Uzaktan kumanda sistemi a�a��daki durumlarda
çal��maz:
• Anahtar kontakta b�rak�l�rsa.
• Kap� veya bagaj kapa�� aç�ksa.

� Uzaktan kumanda, araçtan yakla��k 4 metre
uzakl��a kadar çal���r. Ancak, arac�n�z bir güç
istasyonu veya radyo/TV yay�n istasyonuna yak�n bir
yerde bulunuyorsa, uzaktan kumandan�n çal��ma
menzili de�i�ebilir.

� A�a��daki sorunlardan birisi varsa pil bo�alm��
olabilir.
• Uzaktan kumanda dü�mesi araçtan do�ru

uzakl�kta çal��t�r�ld��� zaman kap�lar ve bagaj
kapa�� kilitlenmiyor/kilitleri aç�lm�yorsa.

• Gösterge lambas� (3) sönük bir �ekilde yan�yor
veya yanm�yorsa

Ayr�nt�l� bilgi için, lütfen MITSUBISHI MOTORS
yetkili servisine ba�vurun.
Pili kendiniz de�i�tirirseniz, "Uzaktan kumanda
pilinini de�i�tirilmesi prosedürü" konusuna bak�n,
sayfa 47.

� Uzaktan kumanda cihaz�n�z kaybolmu� veya
bozulmu�sa, yedek bir uzaktan kumanda cihaz�
almak için lütfen MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisinize ba�vurun.

� Bir uzaktan kumanda cihaz� ilave ettirmek
istiyorsan�z bir MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine dan��man�z� öneririz.
Arac�n�z için en fazla 4 uzaktan kumanda cihaz�
kullan�labilir.
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Kap� ve bagaj kapa�� kilidi açma fonksiyonu 
(Dead Lock sistemli araçlar�n haricinde)

E00310400258

Kap� ve bagaj kapa�� kilidi açma fonksiyonu a�a��da
belirtilen iki �ekilde ayarlanabilir.
Kap� ve bagaj kapa�� kilidi açma fonksiyonu her
ayarland���nda, kap� kilidi açma sisteminin durumunu
size bildiren bir ses duyulur.

1. Kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirin. Motoru
anahtarla çal��t�rd�ysan�z, anahtar� kontaktan
ç�kar�n.

2. Far dü�mesini "OFF" (KAPALI) konumuna getirin ve
sürücü kap�s�n� aç�k b�rak�n.

3. 4 ila 10 saniye süreyle LOCK (K�L�TLEME)
dü�mesine (1) bas�n ve bu esnada UNLOCK
(AÇMA) dü�mesine (2) de bas�n.

4. 3. ad�mda LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine bast�ktan
10 saniye sonra s�ras�yla LOCK (K�L�TLEME) ve
UNLOCK (AÇMA) dü�melerini b�rak�n.

NOT
� Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��

araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Uzaktan kumanda pilinin de�i�tirilmesi 
prosedürü

E00309600045

1. MITSUBISHI i�aretinin oldu�u taraf yukar� bakacak
�ekilde, üzerine bir kuma� parças� sar�lm�� düz uçlu
bir tornavida kullanarak muhafazan�n kapa��n� aç�n.

NOT
� Bu i�lemi uygularken MITSUBISHI i�aretinin

yukar�ya bakt���ndan emin olun. Muhafazay�
açarken MITSUBISHI i�areti yukar�ya bakm�yorsa,
verici d��ar� dü�ebilir.

2. Eski pili ç�kar�n.

�kaz sesi 
say�lar� Durum

Tek ikaz sesi Bütün kap�lar ve bagaj kapa�� kilitli de�il
Çift ikaz sesi Sadece sürücü kap�s� kilitli de�il
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3. (+) taraf� (A) yukar� gelecek �ekilde yeni bir pil tak�n.

4. Muhafazay� s�k�ca kapat�n.
5. Çal���p çal��mad���n� görmek için anahtars�z

çal��t�rma fonksiyonunu kontrol edin.

NOT
� Eketronik cihaz ma�aza veya servislerinden yedek

pil sat�n alabilirsiniz.
� Arzu ederseniz, bir MITSUBISHI MOTORS yetkili

servisi de sizin için bu pili de�i�tirebilir.

Kap�lar
E00300402174

NOT
� Anahtar�n arac�n içinde kilitli kalmas�n� engellemek

için, ne sürücü kap�s�ndaki kilit mandal� ne de
anahtar, sürücü kap�s� aç�k oldu�u zaman kilitlemek
için kullan�lamaz.

D�KKAT!
� Uzaktan kumanda muhafazas�n� açt���n�zda su,

toz vb. maddeleri uzak tutun. Ayr�ca, uzaktan
kumanda muhafazas� içerisindeki parçalara
dokunmay�n.

CR2032 ince pil

+

-

D�KKAT!
� Kap�lar�n kapal� oldu�undan emin olun:

tamamen kapal� olmayan kap�lar ile sürü�
tehlikelidir.

� Çocuklar� asla gözetim alt�nda olmadan arac�n
içinde b�rakmay�n.

� Anahtarlar arac�n içindeyken kap�lar�
kilitlememeye dikkat edin.
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Anahtar ile kilitleme veya kilidi açmak için

NOT
� Anahtarla kilitlerken ya da kilidi açarken, sadece

sürücü kap�s� kilitlenir ya da aç�l�r.
Bütün kap�lar� ve bagaj kapa��n� kilitlemek ya da
açmak için; merkezi kap� kilitleme dü�mesini,
uzaktan kumanda sistemini ya da anahtars�z
çal��t�rma sistemini kullan�n.
“Merkezi kap� kilitleri” konusuna, sayfa 51, “Uzaktan
kumanda sistemi” konusuna, sayfa 6 ve 43, ve
“Anahtars�z çal��t�rma sistemini kullanarak motoru
çal��t�rma” konusuna bak�n, sayfa 16.

� Araçta anahtars�z çal��t�rma sistemi varsa, sürücü
kap�s� acil durum anahtar� ile kitlenebilir veya
aç�labilir. “Acil durum anahtar�” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

Arac�n içerisinden kilitlemek veya kilidi 
açmak için

Kap�y� açmak için iç kap� kolunu kendinize do�ru çekin.

NOT
� Sürücü kap�s� kilit dü�mesi kullan�lmadan iç kap�

kolu çekilmek suretiyle aç�labilir.
� Dead Lock sistemi olan bir araçta Dead Lock sistemi

devredeyken kilit kolunun kilidin aç�lmas� taraf�na
itilmesi ile kap�n�n aç�lmas� mümkün de�ildir.
("Dead Lock sistemi" konusuna bak�n, sayfa 53.)

1- Kilitleyin
2- Kilidi aç�n 1- Kilitleyin

2- Kilidi aç�n
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Anahtar� kullanmadan kilitlemek için
Ön yolcu kap�s�, Arka kap�

�ç kilit mandal�n� (1) kilitleme konuma getirin ve kap�y� (2)
kapat�n.

NOT
� Sürücü kap�s� aç�k iken iç kilit mandal� kullan�larak

kilitlenemez.

Kontak anahtar�n�n aç�k oldu�unu
hat�rlatma sistemi*

E00310100372

Uzaktan kumandal� kullanma fonksiyonunu 
kullanarak motor çal��t�r�l�nca
Tip 1

Tip 2

Motoru durdurduktan sonra, kontak anahtar� “LOCK”
(PUSH OFF) konumundan ba�ka bir konumda iken
sürücü kap�s� aç�l�rsa, konta�� kapatman�z gerekti�ini
size hat�rlatmak için kontak ikaz sesi aral�kl� olarak
duyulur.
Buna ek olarak, sürücü bilgilendirme ekran�ndaki uyar�
ekran�nda gösterilir.
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Merkezi kap� kilitleri
E00300801849

NOT
� �ç kilit mandal� kullan�larak her kap� ba��ms�z olarak

kilitlenebilir veya kilidi aç�labilir.
� Sürücü kap�s�n� anahtarla kilitlemeye veya açmaya

çal��t���n�zda, sadece sürücü kap�s� kilitlenir veya
aç�l�r.

� Kilitleme ve kilit açma i�lemi arka arkaya sürekli
olarak tekrarlan�rsa merkezi kilit sistemlerinin iç
koruma devresi devreye girerek sistemin çal��mas�n�
engeller. Böyle bir durumda, merkezi kap� kilitleme
dü�mesini çal��t�rmadan önce 1 dakika bekleyin.

� Sürücü kap�s� aç�kken, kilitlemek için merkezi kilit
dü�meleri kullan�lamaz.

Kap�lar� ve bagaj kapa��n� kilitlemek ve 
açmak için
Merkezi kap� kilidi dü�mesini kullanarak
Sürücü kap�s� üzerindeki merkezi kilit dü�mesi
kullan�larak tüm kap�lar ve bagaj kapa�� kilitlenir ve kilidi
aç�l�r.

LHD
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Kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitlerini 
açmak için

E00311300182

Kontak anahtar� konumunun kullan�lmas�
Kontak anahtar� "LOCK" konumuna getirildi�inde, bütün
kap�lar ve bagaj kapa�� kilitlenecektir.

1- Kilitleyin
2- Kilidi aç�n

RHD

Kontak anahtar� konumunu veya vites kolu konumunu 
(otomatik ya da CVT �anz�manl� veya çift kavrama (SST) 
araçlarda) kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitlenme 
fonksiyonlar�n� ayarlayabilirsiniz.
Araç fabrikadan ilk ç�kt���nda bu fonksiyonlar aktif de�ildir. 
Bu fonksiyonlar� aktifle�tirmek ya da devre d��� b�rakmak
için, lütfen bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine 
ba�vurun.
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Vites kolu konumunun (otomatik, CVT 
�anz�manl� veya çift kavrama (SST) araçlarda) 
kullan�lmas�
Kontak anahtar� "ON" konumundayken vites kolu
(otomatik, CVT �anz�manl� veya çift kavrama (SST)
araçlarda) "P" (PARK) konumuna getirildi�inde bütün
kap�lar ve bagaj kapa�� kilitlenecektir.

NOT
� Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��

araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Dead Lock sistemi*
E00305100185

Dead Lock sistemi çal�nman�n önlenmesine yard�mc�
olur. Uzaktan kumanda sistemi veya anahtars�z
çal��t�rma fonksiyonu tüm kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n
kilitlenmesi için kullan�ld��� zaman; Dead Lock sistemi,
kap� iç kilitleme dü�meleri arac�l���yla kap� kilitlerinin
aç�lmas�n� olanaks�z hale getirir.

Sistemin ayarlanmas�
E00305200216

1. Kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirin.
Ayr�ca motorun çal��t�r�lmas� için bir anahtar
kullan�l�rsa anahtar� kontaktan ç�kart�n.

2. Araçtan ç�k�n. Tüm kap�lar� ve bagaj kapa��n�
kapat�n.

3. Tüm kap�lar� ve bagaj kapa��n� kilitlemek için,
uzaktan kumanda üzerindeki LOCK (K�L�TLEME)
dü�mesine (A), sürücü ya da ön yolcu kap�s�
kilitleme/açma dü�mesine (B) veya bagaj kapa��
LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine (C) bas�n. Sinyal
lambalar� bir defa yan�p sönecektir.

Otomatik �anz�manl� ya da 
CVT'li araçlar

Çift kavrama (SST) 
araçlar D�KKAT!

� Birisi arac�n içerisinde iken Dead Lock
sistemini devreye sokmay�n. Dead Lock
sistemi devrede iken iç kilit dü�melerini
kullanarak kap�lar�n kilidinin aç�lmas� mümkün
de�ildir. Dead Lock sistemini yanl��l�kla
etkinle�tirdiyseniz, uzaktan kumanda
üzerindeki UNLOCK (AÇMA) dü�mesini veya
anahtars�z çal��t�rma fonksiyonunu kullanarak
kap�lar� aç�n.
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4. 2 saniye içerisinde dü�meye tekrar bas�n.
Dead Lock sisteminin devreye girdi�ini göstermek
için sinyal lambalar� 3 kez yan�p söner.

Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar hariç

Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar

Sürücü kap�s� ve ön yolcu kap�s� kilitli/aç�k dü�meleri*

Bagaj kapa�� LOCK (Kilitleme) dü�mesi*
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NOT
� Dead Lock sistemi devrede iken uzaktan kumanda

üzerindeki LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine (A)
bas�ld���nda, Dead Lock sisteminin devreye girdi�ini
belirtmek için sinyal lambalar� üç kez yan�p söner.

Sistemin iptal edilmesi
E00305300220

A�a��daki i�lem uyguland���nda, kap� ve bagaj kapa��
kilitleri aç�lacakt�r ve Dead Lock sistemi de bununla e�
zamanl� olarak devreye girecektir.
� Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK (AÇMA)

dü�mesine (D) bas�l�r.
� Anahtars�z çal��t�rma sistemi acil durum anahtar�

yan�n�zdayken, sürücü veya ön yolcu kap�s�
kilitleme/açma dü�mesine (E) bas�l�r.

� Bagaj kapa�� OPEM (AÇMA) dü�mesi (F) bas�l�r.

Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar 
hariç
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NOT
� Kilit açma dü�mesine bas�ld�ktan sonra 30 saniye

içerisinde hiçbir kap� ya da bagaj kapa�� aç�lmazsa
(bagaj kapa�� OPEN (AÇMA) dü�mesinin
kullan�lmas� d���nda) kap�lar ve bagaj kapa��
otomatik olarak yeniden kilitlenir ve ayn� anda Dead
Lock sistemi tekrardan devreye girer.

� Kap�lar� açmak için uzaktan kumanda sistemini veya
anahtars�z çal��t�rma fonksiyonunu kullanmak
mümkün olmad���nda bile, sürücü kap�s�n� açmak
için anahtar� kullanmak mümkündür. Sürücü kap�s�n�
açmak için anahtar kullan�ld���nda, Dead Lock
sistemi yaln�zca sürücü kap�s� için iptal edilir. Daha
sonra tüm kap�lar�n kilidinin aç�lmas�n� isterseniz,
kontak anahtar�n� “ON” konumuna veya “ACC”
konumuna çevirin.

Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar

Sürücü kap�s� ve ön yolcu kap�s� kilitli/aç�k dü�meleri*

Bagaj kapa�� OPEN (AÇMA) dü�mesi
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� Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK (AÇMA)
dü�mesine (D) veya sürücü ya da ön yolcu kap�s�
kilitleme/açma dü�mesine (E) bas�lmas� ve otomatik
kilitleme aras�ndaki süre ayarlanabilir. Ayr�nt�lar için
lütfen bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisi ile
ba�lant� kurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

� Uzaktan kumanda üzerindeki LOCK (K�L�TLEME)
dü�mesine (A), sürücü ya da ön yolcu kap�s�
kilitleme/açma dü�mesine (B) veya bagaj kapa��
LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine (C) bas�larak
kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n kilitlenmesi ve ayn�
anda Dead Lock sisteminin etkinle�tirilmesi
mümkündür. Ayr�nt�lar için lütfen bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisi ile ba�lant� kurun.

Sistemin test edilmesi
E00305400074

Tüm kap�lar�n camlar�n� aç�n ve ard�ndan Dead Lock
sistemini devreye al�n.
("Sistemin ayarlanmas�" konusuna bak�n, sayfa 53.)
Dead Lock sistemini devreye soktuktan sonra, arac�n
içine camlardan uzan�n ve kilitleme dü�melerini
kullanarak kap� kilitlerini açamad���n�z� do�rulay�n.

NOT
� Dead Lock sisteminin devreye al�nmas� ile ilgili,

lütfen bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisi ile
ba�lant� kurun.
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“Çocuk güvenlik kilidi” bulunan arka 
kap�lar

E00300900768

Çocuk kilidi arka kap�lar�n içeriden kaza ile aç�lmas�n�n
önlenmesine yard�mc� olur.
Kol kilitli konuma getirilirse, arka kap� arac�n içerisindeki
kol ile de�il, sadece kap� d�� kolu kullan�larak aç�labilir.
Kol, "Kilit aç�k" konumuna getirilirse, çocuk kilidi
mekanizmas� devreden ç�kar.

Parçal� bagaj kapa��
E00301401158

1- Kilitleyin
2- Kilidi aç�n

D�KKAT!
� Arka koltukta bir çocuk oldu�u zaman araç

kullan�rken, kap�n�n kaza sonucu aç�lmas�yla
bir kazaya yol açmamak için lütfen çocuk
güvenlik kilidini kullan�n.

UYARI!
�� Araç kabinine karbon monoksit (CO) gaz�

girme ihtimali nedeniyle, bagaj kapa�� (üst ve
alt parça) aç�k iken sürü� tehlikelidir.
Karbon monoksiti göremezsiniz veya
kokusunu alamazs�n�z. Bilinç kayb�na ve hatta
ölüme neden olabilir.

� Bagaj kapa��n� aç�p kapat�rken yak�n�nda
kimsenin olmad���ndan emin olun ve kafan�z�
çarpmamaya veya ellerinizi, boynunuzu v.b
k�st�rmamaya dikkat edin.
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Kilitlemek için
Merkezi kap� kilit dü�mesi kullan�larak bagaj kapa��
kilitlenebilir veya aç�labilir (sürücü taraf�).

NOT
� Kilitleme ve kilit açma i�lemi arka arkaya sürekli

olarak tekrarlan�rsa, merkezi kilitlerin iç koruma
devresi, sistemin çal��mas�n�n engellenmesine
neden olabilir. Böyle bir durumda, merkezi kap�
kilitleme dü�mesini çal��t�rmadan önce 1 dakika
bekleyin.

LHD

1- Kilitleyin
2- Kilidi aç�n

RHD
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Açmak için
1. Bagaj kapa�� kilidini açt�ktan sonra, üst kapa��

kald�r�n.

2. Kolu ok yönünde (A) hareket ettirin ve alt kapa��
yava�ça a�a�� do�ru indirin.

D�KKAT!
� Römork çekme kancas� tak�l� ise alt kapa��

açmay�n.
Römorkun çekme kancas�na temas ederse alt
kapak çizilebilir.
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NOT
� Alt kapa��n üzerine basmay�n veya kuvvetli bir

darbeye maruz b�rakmay�n. Bu, alt kapa��n hasar
görmesine neden olabilir.

� Anten arkaya do�ru e�ilmi�se, bagaj kapa��n�
açmadan önce dik konuma getirin. Aksi takdirde,
bagaj kapa�� çarpabilir.

� Bagaj kapa�� OPEN (AÇMA) dü�mesine bast�ktan
hemen sonra bagaj kapa��n� kald�rmazsan�z, bagaj
kapa�� kald�r�lamaz.
Bu durumda ba�aj kapa�� OPEN (AÇMA)
dü�mesine tekrardan bas�n ve bagaj kapa��n�
kald�r�n.

� Akü zay�f veya ba�l� de�ilken bagaj kapa��
aç�lamaz.

Kapatmak için
1. Bir klik sesi ile tam olarak kilitli konuma gelinceye

kadar alt kapa�� kald�r�n.

NOT
� Üst kapa�� kapatmadan önce tam olarak

kilitlendi�inden emin olmak için alt kapa�� çekin ve
itin.
Alt kapak tam olarak kapanmadan üst kapa��
kapatamazs�n�z.
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2. �ekilde gösterildi�i gibi üst kapak tutama��n� (B)
a�a�� do�ru çekin. Bagaj kapa��n�n tamamen
kapanmas� için bagaj kapa��n� d��ar�dan hafifçe
çarparak kapat�n. Bagaj kapa��n�n tam olarak
kapand���ndan her zaman emin olun.

NOT
� Üst kapa�� kapatmadan önce her zaman alt kapa��

kapat�n. Kap�lar� ters s�raya göre kapatmaya
çal���rsan�z birbirine çarparak hasar görebilir.

D�KKAT!
�� Bagaj kapa��n� kapat�rken sizin ve ba�kas�n�n

parma��n�n bagaj kapa��na s�k��mamas�na her
zaman dikkat edin.

� Alt kapa�� kapat�rken kilit kar��l���n�n (C)
çevresinde yabanc� bir cisim olmad���ndan
emin olun. Aksi takdirde, çubuk hasar görerek
alt kapa��n kapat�lmas� olanaks�z hale gelebilir.
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� Bagaj kapa��n�n desteklenmesi için gazl�
amortisörler (D) ve teller (E) tak�lm��t�r.
Hasar�n veya yanl�� kullanman�n önlenmesi için.
• Bagaj kapa��n kapat�rken gazl� amortisörleri ve

telleri tutmay�n.
• Ayr�ca amortisörleri ve telleri itmeyin veya

çekmeyin.
• Gazl� amortisörlere ve tellere plastik bir malzeme,

bant vs. ili�tirmeyin.
• Gazl� amortisörlerin etraf�na ip vs. ba�lamay�n.
• Gazl� amortisörlere ve tellere bir nesne asmay�n.

Bagaj kapa��n�n içeriden aç�lmas�
E00303400214

Bagaj kapa�� içeriden açma dü�mesi, akünün bo�almas�
halinde bagaj kapa��n�n aç�lmas�na olanak sa�lamak için
tasarlanm��t�r.
Bagaj kapa��n� açma kolu (çizime bak�n) bagaj kapa��n�n
üzerinde bulunur.

Sizin ve ailenizin bagaj kapa�� açma kolunun yerini ve
kullan�lmas�n� bilmesi gerekir.

BK0127400EN book  Page 63  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



1-64

Kilitleme ve açma

1

Açmak için
1. Bagaj kapa��n�n iç taraf�ndaki kapa�� (A) aç�n.

2. Bagaj kapa��n� açmak için (B) kolu hareket ettirin.

3. Üst kapa�� açmak için d��ar� do�ru itin.
4. Alt kapa�� yava�ça indirin.

D�KKAT!
�� Yükünüzün kaza ile kola çarparak bagaj

kapa��n� açmamas� için arac� kullan�rken bagaj
kapa�� üzerindeki açma kolu kapa��n� her
zaman kapal� tutun.
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Güvenlik alarm sistemi*
E00301500686

Güvenlik alarm sistemi; arac�n kap�lar� uzaktan kumanda
sistemi veya anahtars�z çal��t�rma sistemi ile aç�lmam��
olmas�na ra�men kap�lar�ndan biri, bagaj kapa�� veya
kaput aç�l�rsa, araca yabanc� birinin girmesini engellemek
için arac�n �üpheli davran��larla ilgili çevreyi uyarmas�
amac�yla tasarlanm��t�r.
A�a��daki durumlardan birinin olu�mas� durumunda da
alarm çal��acakt�r.
� Arac�n istenmeyen �ekilde hareket etmesi halinde

(darbe alg�lama fonksiyonu)
� Araç içerisinde bir hareket tespit edilmesi halinde

(izinsiz giri� tespit fonksionu)
� Akünün ba�lant�lar�n� ay�r�n.

Güvenlik alarm� "aktif" olarak ayarlan�r.
Ayarlarda bir de�i�iklik yapmak isterseniz, lütfen
"Güvenlik alarm� ayarlar�n�n de�i�tirilmesi" konusunda
listelenen prosedürleri uygulay�n, sayfa 67.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

NOT
� Kap�lar ve bagaj kapa��, anahtar, iç kilitleme

dü�mesi veya merkezi kap� kilitleme sistemi
kullan�larak kilitlendiyse (anahtars�z giri� sistemi
veya anahtars�z çal��t�rma fonksiyonu yerine) alarm
sistemi devreye girmeyecektir.

� Uzaktan kumanda sistemi veya anahtars�z
çal��t�rma sistemi ile arac� kilitledikten ya da kilitleri
açt�ktan sonra sinyal lambalar� yan�p sönmezse,
güvenlik alarm sistemi bozuk olabilir.
Arac� bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
kontrol ettirin.
Do�rulama fonksiyonu (kap�lar ve bagaj kapa��
kilitlendi�inde ve aç�ld���nda sinyal lambalar�n�n
yan�p sönmesi) devre d��� b�rak�l�rsa, kilitleme ve
açma i�lemlerinden sonra sinyal lambalar� yan�p
sönmez.
Do�rulama fonksiyonu hakk�nda detayl� bilgi için,
"Uzaktan kumanda sistemi" konusuna, sayfa 6 ve 43
ve "Anahtars�z çal��t�rma fonksiyonunu kullanarak
çal��t�rma" konusuna bak�n, sayfa 16.

� Güvenlik alarm sistemi a�a��daki durumlarda
etkinle�tirilebilir.
• Araç y�kay�c�s� kullan�lmas�
• Arac�n feribota bindirilmesi 
• Otomatik araba park�na park edilmesi 
• Araçta birininin ya da bir evcil hayvan�n b�rak�lmas�
• Cam veya aç�l�r tavan�n aç�k b�rak�lmas�
• Araç içerisinde sabit olmayan bir pelu� oyuncak

veya aksesuar b�rak�lmas�

D�KKAT!
� Güvenlik alarm� sistemde bir de�i�iklik veya

parça ilavesi yapmay�n.
Aksi takdirde, güvenlik alarm� ar�za yapabilir.
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• Arac�n, dolu ya da f�rt�na nedeniyle sürekli darbe
veya titre�ime maruz kalmas� v.b
Duruma göre, araç e�im tespit fonksiyonunu ve
izinsiz giri� tespit fonksiynonunu devre d��� b�rak�n.
"Araç e�im tespit fonksiyonunun ve izinsiz giri�
tespit fonksiyonunun devre d��� b�rak�lmas�"
konusuna bak�n, sayfa 73.

� �zinsiz giri� tespit fonksiyonunun duyarl�l���
ayarlanabilir. Ayr�nt�lar için lütfen bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisi ile ba�lant� kurun.

Güvenlik alarm� dört moda sahiptir:
Sistem haz�rl�k modu (yakla��k 20 saniye)
(Alarm aral�kl� bir �ekilde çalar ve güvenlik göstergesi (A)
yan�p söner.)

Sistem haz�rl�k süresi; uzaktan kumanda üzerindeki
LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine bas�larak veya
anahtars�z çal��t�rma fonksiyonu ile kap�lar�n ve bagaj
kapa��n�n kilitlenmesinden, sistemin devreye girmesine
kadar sürer.
Bu süre boyunca, uzaktan kumanda sistemi veya
anahtars�z çal��t�rma sistemini kullanmadan ve alarm�n
çal��mas�na neden olmadan bir kap�n�n veya bagaj
kapa��n�n geçici olarak aç�lmas� mümkündür (örne�in,
araç içersinde bir �ey unuttu�unuzda veya bir cam�n aç�k
oldu�unu fark etti�inizde).
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Sistem kurulu modu
(Alarm sesi kesilir ve güvenlik göstergesi zamanla
giderek daha sönük �ekilde yan�p sönmeye devam eder.)
Sistem haz�rl�k modu sona erdi�inde, sistem kurulu modu
devreye girer.
Sistem devredeyken kap�lar�n, bagaj kapa��n�n veya
kaputun izinsiz �ekilde aç�ld��� tespit edilirse; çevredeki
insanlar� anormal bir durum oldu�u konusunda uyarmak
için alarm çal��acakt�r.
Ayr�ca, arac�n istenmeyen bir �ekilde hareket etmesi
veya araca izinsiz bir giri� tespit edilmesi durumunda da
alarm çal��acakt�r.

Alarm çalma
Yakla��k 30 saniye boyunca sinyal lambalar� yan�p söner
ve siren sesi duyulur.
“Alarm çalma” konusuna bak�n, sayfa 75.

NOT
� Alarm durmu� olsa bile, izinsiz faaliyetlerin tekrardan

olu�mas� durumunda alarm tekrardan çal��acakt�r.

Sistemin iptal edilmesi
Sistem haz�rl�k modunda veya sistem etkinle�tirme
modunda, alarm sisteminin devreye girmesini iptal etmek
mümkündür.
Ayr�ca, etkinle�tirildikten sonra da alarm�n iptal edilmesi
mümkündür.
"Sistemi iptal etme" konusuna bak�n, sayfa 74,  "Alarm�
iptal etme" konusuna bak�n, sayfa 76.

NOT
� Araç, ba�ka birine ödünç verildi�inde veya güvenlik

alarm sistemine yabanc� olan birinin kullanmas�na
izin verildi�inde; bu ki�iye güvenlik alarm sistemi ile
ilgili gerekli aç�klamay� yapt���n�zdan emin olun.
Güvenlik alarm sistemine yabanc� olan biri yanl��l�kla
araç kap� kilitlerini açmas� halinde alarm çalmaya
ba�larsa, alarm sesi çevredeki insanlar� rahats�z
edecektir.

Güvenlik alarm� ayarlar�n�n de�i�tirilmesi
E00301600296

Güvenlik alarm� modunu "aktif" moduna veya "devre d���"
moduna almak mümkündür.
A�a��daki ad�mlar� uygulay�n.

1. Kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirin. Motoru
anahtarla çal��t�rd�ysan�z, anahtar� kontaktan
ç�kar�n.
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2. Far kontrol dü�mesini "OFF" (KAPALI) konumuna
getirin ve sürücü kap�s�n� aç�k b�rak�n.

3. Ön cam silecek ve y�kay�c� kolunu kendinize do�ru
çekin ve kolu bu konumda tutun. (Kontak anahtar�
"LOCK" (K�L�TL�) konumunda oldu�u için, y�kay�c�
suyu püskürtülmez.)

4. Yakla��k 10 saniye sonra, sesli uyar�c� çal��acakt�r.
Ön cam silecek ve y�kay�c� kolunu kendinize do�ru
çekilmi� konumda tutun. (Ön cam silecek ve y�kay�c�
kolu b�rak�l�rsai ayar de�i�tirme modu iptal
edilecektir. Tekrardan ba�lamak için, prosedürü 3.
ad�mdan itibaren tekrarlay�n)
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5. Sesli uyar� durdu�unda, ön cam silecek ve y�kay�c�
kolu size do�ru çekilmi� konumda tutulurken,
güvenlik alarm� ayar modunu seçmek için uzaktan
kumanda üzerindeki UNLOCK (AÇMA) dü�mesine
(A) bas�n.

UNLOCK (AÇMA) dü�mesine bas�larak ayar modu
de�i�tirilebilir. Uyar� sinyalinin birkaç kez
çalmas�ndan modun onayland��� anla��labilir.

6. Sistem ayarlar� de�i�tirme modundan ç�kmak için
a�a��daki i�lemlerden herhangi biri kullan�labilir.
• Ön cam silecek ve y�kay�c� kolunun b�rak�lmas�
• Sürücü kap�s�n�n kapat�lmas�.
• Anahtar�n konta�a tak�lmas�.
• Kontak anahtar� "LOCK" (PUSH OFF) konumuna

getirilir. (Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar)

Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar 
hariç

Duyulan uyar�
sinyallerinin 

say�s�
Güvenlik alarm� ayar modu

1 Alarm çal��m�yor
2 Alarm çal���yor

Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar
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• Far dü�mesinin "OFF" konumu d���nda herhangi
bir konuma getirilmesi

• 30 saniye boyunca hiçbir ayar yap�lmamas�.

NOT
� Güvenlik alarm� sisteminde de�i�iklik yapmakla ilgili

anlamakta zorlan�lan bir konu varsa, lütfen bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

� Güvenlik alarm sistemi "aktif" olarak ayarlanm�� olsa
bile de�erli e�yalar�n�z� araç içerisinde b�rakmay�n.

Sistemin ayarlanmas�
E00301700734

Sistemi, devreye alma moduna almak için a�a��daki
prosedürü uygulay�n.

1. Kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirin. Motoru
anahtarla çal��t�rd�ysan�z, anahtar� kontaktan
ç�kar�n.

2. Araçtan ç�k�n ve bütün kap�lar�, bagaj kapa��n� ve
kaputu kapat�n.

3. Tüm kap�lar� ve bagaj kapa��n� kilitlemek için,
uzaktan kumanda sistemi ya da anahtars�z
çal��t�rma sistemi üzerindeki LOCK (K�L�TLEME)
dü�mesine (A), sürücü ya da ön yolcu kap�s�
kilitleme/açma dü�mesine (B) veya bagaj kapa��
LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine (C) bas�n.

Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar hariç
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Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar

Sürücü kap�s� ve ön yolcu kap�s� kilitli/aç�k dü�meleri*

Bagaj kapa�� LOCK (Kilitleme) dü�mesi*
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Uzaktan kumanda sistemi ya da anahtars�z
çal��t�rma sistemi kullan�larak araç kitlendi�inde,
sistem haz�rl�k modu etkinle�tirilir.
Fas�lal� bir ses duyulur ve müzik sistemindeki
güvenlik göstergesi (D) do�rulama amaçl� yan�p
söner.

NOT
� Kap�lar ve bagaj kapa��, uzaktan kumanda sistemi

veya anahtars�z çal��t�rma fonksiyonu d���nda ba�ka
bir �ekilde kilitlenirse (örne�in, anahtar, iç kilitleme
dü�mesi veya merkezi kap� kilitleme dü�mesi),
sistem haz�rl�k modu etkinle�tirilmez.

� Kaput aç�ksa güvenlik göstergesi yanar ve sistem
haz�rl�k moduna geçmez.
Kaput kapat�ld���nda, sistem, haz�rl�k moduna girer
ve yakla��k 20 saniye sonra da devreye alma
moduna girer.

4. Yakla��k 20 saniye sonra, sesli uyar� durur ve
güvenlik göstergesinin yan�p sönmesi yava�lamaya
ba�lad���nda sistem devreye alma modu
etkinle�tirilir.
Güvenlik göstergesi, sistem devreye alma modu
boyunca yan�p sönmeye devam eder.

NOT
� Araç içerisinde insanlar varken veya pencereler

aç�kken, güvenlik alarm� sistemi etkinle�tirilebilir.
Alarm�n yanl��l�kla etkinle�tirilmesini önlemek için,
araç içerisinde insanlar varken sistemi, devreye
alma moduna getirmeyin.

� Güvenlik alarm sistemi "aktif" olarak ayarlanm�� olsa
bile de�erli e�yalar�n�z� araç içerisinde b�rakmay�n.
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Araç e�im tespit fonksiyonunun ve izinsiz giri�
tespit fonksiynonunun devre d��� b�rak�lmas�

E00312100220

Otomatik araba park�na park ederken veya araçta evcil
hayvan b�rak�ld���nda veya araç camlar hafif aç�k halde
b�rak�ld���nda, araç e�im tespit fonksiyonu ve izinsiz giri�
tespit fonksiyonu devre d��� b�rak�labilir.

1. Kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirin.
Ayr�ca motorun çal��t�r�lmas� için bir anahtar
kullan�l�rsa anahtar� kontaktan ç�kart�n.

2. Silecek ve y�kay�c� kolunu "MIST" konumuna kald�r�n
ve yakla��k 3 saniye bu konumda tutun. Bir sesli
uyar� duyulacakt�r ve fonksiyon devre d��� kalacakt�r.

Fonksiyonu tekrar aktifle�tirmek için, silecek ve y�kay�c�
kolunu "MIST" konumuna kald�r�n ve yakla��k 3 saniye bu
konumda tutun.
�ki sesli uyar� duyulacakt�r ve fonksiyon
etkinle�tirilecektir.

NOT
A�a��daki i�lemler uyguland���nda fonksiyon tekrardan
aktifle�tirilecektir.
� Kap�lar ve bagaj kapa��, uzaktan kumanda sistemi

veya anahtars�z çal��t�rma fonksiyonu ile
aç�ld���nda.

� Kontak anahtar� "ON" veya “ACC” konumuna
getirildi�inde
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Sistemin iptal edilmesi
E00301800605

Sistem haz�rl�k modundayken veya sistem devreye alma
modundayken, sistemi iptal etmek için a�a��daki
yöntemler kullan�labilir.
� Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK (AÇMA)

dü�mesine basmak
� Kontak anahtar�n� “ON” konumuna getirmek
� Kap�lardan birini ya da bagaj kapa��n� açmak veya

sistem haz�rl�k modundayken anahtar� konta�a
takmak

� Anahtars�z çal��t�rma sistemi acil durum anahtar�n�
bulundurmak ve kap�lar� ve bagaj kapa��n� açmak
için sürücü ve ön yolcu kap�s� kilitleme/açma
dü�mesine veya bagaj kapa�� OPEN (AÇMA)
dü�mesine basmak (anahtars�z çal��t�rma sistemi
olan araçlar)

NOT
� Sistem haz�rl�k modu s�ras�nda kaput aç�l�rsa, sistem

haz�rl�k modu geçici olarak durdurulur.
Kaput kapat�ld���nda sistem haz�rl�k moduna geri
dönülür.

� Sistem haz�rl�k modundayken akü ba�lant�s�
kesilirse, haf�za silinir.

� Uzaktan kumanda sistemi için 8, anahtars�z
çal��t�rma sistemi için 4 uzaktan kumandaya kadar
kaydetmek mümkündür.
Kaydedildikleri sürece, sistemi etkinle�tirmek için
kullan�lan d���ndaki herhangi bir uzaktan kumanda,
sistemi iptal etmek için kullan�labilir.
Yeni bir uzaktan kumanda cihaz� eklemek
istiyorsan�z, lütfen MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisinize ba�vurun.

� Uzaktan kumanda sistemi aktivasyon uzakl���
yakla��k 4 metredir.
Uzaktan kumanda ile do�ru mesafe içerisinden arac�
kilitlemek ya da açmak mümkün de�ilse veya
güvenlik alarm� uzaktan kumanda arac�l���yla
ayarlanam�yor ya da iptal edilemiyorsa, uzaktan
kumandan�n pili bitmi� olabilir ve de�i�tirilmesi
gerekebilir.
Pilin bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisinde
de�i�tirilmesini sa�lay�n.

� Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK (AÇMA)
dü�mesi veya sürücü ya da ön yolcu kap�s�
kilitleme/açma dü�mesine bas�ld�ktan sonra 30
saniye içerisinde herhangi bir kap� ya da bagaj
kapa�� aç�lmazsa, kap�lar ve bagaj kapa�� otomatik
olarak yeniden kilitlenir. Bu durumda da sistem
haz�rl�k modu devreye girecektir.

� Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK (AÇMA)
dü�mesine veya sürücü ya da ön yolcu kap�s�ndaki
kilitleme/açma dü�mesine bas�lmas� ve otomatik
kilitleme aras�ndaki süre ayarlanabilir. Lütfen bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.
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1

Alarm çalma
E00301900749

Sistem, devreye alma modundayken; arac�n kap�lar�
aç�l�rsa ya da herhangi bir kap�, bagaj veya kaput
uzaktan kumanda sistemi ya da anahtars�z çal��t�rma
sistemi d���nda bir yöntemle aç�l�rsa alarm a�a��daki
�ekillerde devreye girecektir.

1. Alarm yakla��k 30 saniye boyunca çal���r.
Sinyal lambalar� yan�p söner ve aral�kl� olarak siren
sesi duyulur.

2. Alarm durmu� olsa bile, izinsiz faaliyetlerin tekrardan
olu�mas� durumunda alarm tekrardan çal��acakt�r.

NOT
� Alarm çal��ma durumu, çok amaçl� bilgi ekran�n�n

bilgi ekran�nda görüntülenebilir.
Tip 1

Tip 2
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Alarm�n iptal edilmesi
E00302000545

A�a��daki yöntemlerle alarm� durdurmak mümkündür:
� Uzaktan kumanda üzerindeki LOCK (K�L�TLEME)

veya UNLOCK (AÇMA) dü�mesine basarak
(LOCK (K�L�TLEME) dü�mesine bast�ktan sonra,
bütün kap�lar ve bagaj kapa�� kapal�ysa araç
kilitlenecektir ve bunun ard�ndan sistem haz�rl�k
modu bir kez daha devreye girecektir.)

� Kontak anahtar�n� “ON” konumuna getirmek
� Anahtars�z çal��t�rma sistemi acil durum anahtar�n�

bulundurarak veya anahtars�z çal��t�rma
fonksiyonunu kullanarak (anahtars�z çal��t�rma
sistemi olan araçlar) kap�lar� ve bagaj kapa��n�
kilitleyerek ve açarak

NOT
� Kontak anahtar� "ON" konumuna getirildi�inde 4

sesli uyar� duyulur. Bu sinyaller, araç park
edildi�inde alarm�n etkinle�tirildi�ini gösterir.
Bir�eyin çal�n�p çal�nmad���n� görmek için lütfen
arac�n içerisini kontrol edin.

� Akü ba�lant�s� kesilse bile, alarm aktivasyon haf�zas�
silinmeyecektir.

Elektrikli cam kumandalar�
E00302200446

Elektrikli camlar sadece kontak anahtar� “ON”
konumundayken çal��t�r�labilir.

UYARI!
� Elektrilki cam kumandas�n� çal��t�rmadan önce

s�k��ma ihtimali olan nesnelerin (kafa, el,
parmak gibi) bulunmad���nda emin olun.

� Anahtar� ç�karmadan arac� asla terk etmeyin.
� Araçta bir çocu�u (veya elektrikli camlar�n

kumandas�n� güvenli bir �ekilde
kullanamayacak ki�ileri) araçta tek ba��na asla
b�rakmay�n.

� Çocuk ellerinin veya kafas�n�n cama s�k��mas�
riski ile dü�meyi kurcalayabilir.
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Elektrikli cam kumanda dü�mesi
E00302301675

Her kap� cam� kendi dü�mesine bas�larak aç�labilir veya
kapat�labilir.

Sürücü dü�mesi (Soldan direksiyonlu araçlar)

1- Sürücü kap�s� cam�
2- Ön yolcu kap�s� cam�
3- Sol arka kap� cam�
4- Sa� arka kap� cam�
5- Kilitleme dü�mesi

Sürücü dü�mesi (Sa�dan direksiyonlu araçlar)
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Sürücü dü�meleri
Dü�meler tüm kap� camlar�n�n çal��t�r�lmas� için
kullan�labilir. Bir kap� cam� kendi dü�mesi kullan�larak
aç�labilir veya kapat�labilir.
Kap� cam�n� açmak için dü�meye a�a�� do�ru bas�n ve
kapatmak için yukar� do�ru çekin.
Sürücü kap�s� dü�mesi tamamen a�a�� do�ru
bas�l�rsa/yukar� do�ru çekilirse kap� cam� otomatik olarak
tamamen aç�l�r/kapan�r.
Cam hareketini durdurmak isterseniz dü�meyi yava�ça
ters yönde çal��t�r�n.

Yolcu dü�meleri
Yolcu dü�meleri kendi yolcu kap� camlar�n� çal��t�rmak
için kullan�labilir.
Cam� açmak için dü�meye a�a�� do�ru bas�n ve
kapatmak için yukar� do�ru çekin.

NOT
� Motor dururken arka arkaya sürekli çal��t�r�lmas�

aküyü bo�alt�r. Cam kumandalar�n� sadece motor
çal���rken kullan�n.

� Arka kap� camlar� sadece yar�ya kadar aç�l�r.
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Kilitleme dü�mesi
E00303101133

Bu dü�me kullan�ld���nda, yolcu kap�lar�ndaki dü�meler
kap� camlar�n� aç�p kapatmak için kullan�lamaz ve sürücü
kap�s�ndaki dü�me, sürücü kap�s� cam� d���ndaki camlar�
aç�p kapatamaz.
Kilidi açmak için tekrar bas�n.

Zaman fonksiyonu
E00302400901

Kontak anahtar� "ON" konumundan "Acc" veya "LOCK"
konumuna getirildikten sonra 30 saniye içerisinde aç�l�p
kapat�labilir.
Ancak, sürcü ya da ön yolcu kap�s� aç�ld���nda camlar
çal��t�r�lamaz.

1- Kilitleyin
2- Kilidi aç�n

UYARI!
� Bir çocuk ellerinin veya kafas�n�n cama

s�k��mas� riski ile dü�meyi kurcalayabilir.
Araçta bir çocuk varken, lütfen yolcu
dü�melerinin devreden ç�kar�lmas� için cam
kilitleme dü�mesine bas�n.
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Güvenlik mekanizmas� (sadece sürücü 
kap�s� cam�)

E00302500726

E�er cam� kapat�rken el veya ba��n�z arada kalarak
s�k���rsa, cam otomatik olarak a�a�� inecektir.
Yine de kap� cam� kapat�l�rken herhangi bir ki�inin ba��n�
veya elini camdan d��ar� ç�karmad���ndan emin olun.
A�a�� indirilen cam birkaç saniye sonra tekrar
çal��t�r�labilir hale gelir.

NOT
� Sürü� ko�ullar� ve di�er nedenlerle, el ve ba��n

s�k��mas� gibi durumlarla sürücü kap�s� cam�n�
fiziksel bir zorlamaya maruz kalmas� durumunda
emniyet mekanizmas� devreye girebilir.

� Emniyet mekanizmas� üç kez veya daha fazla arka
arkaya devreye girerse, emniyet mekanizmas� iptal
edilir ve kap� cam� do�ru bir �ekilde kapat�lmaz.
Böyle bir durumda bunu düzeltmek için a�a��daki
i�lemler yap�lmal�d�r. Cam aç�ksa ilgili sürücü cam�
dü�mesini cam tamamen kapanana kadar arka
arkaya kald�r�n. Bundan sonra dü�meyi b�rak�n,
dü�meyi birkaç kez daha kald�r�n ve bu durumda en
aza 1 saniye tuttuktan sonra b�rak�n. Bu durumda,
sürücü kap�s� cam�n� normal �ekilde açman�z
gerekir.

UYARI!
� Emniyet mekanizmas� üç kez veya daha fazla

arka arkaya devreye girerse, emniyet
mekanizmas� geçici olarak devreden ç�kar�l�r.
Bir el veya ba� s�k���rsa, ciddi bir yaralanmaya
neden olabilir.

D�KKAT!
� Cam tamamen kapanmadan hemen önce

emniyet mekanizmas� iptal olur. Böylece cam
tamamen kapat�labilir. Bu nedenle camda
parmaklar�n s�k��mamas�na özellikle dikkat
edin.

� Dü�me yukar� kald�r�ld���nda güvenlik
mekanizmas� devreden ç�kar�l�r. Bu nedenle
camda parmaklar�n s�k��mamas�na özellikle
dikkat edin.
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Aç�l�r tavan*
E00302800282

Aç�l�r tavan
Aç�l�r tavan sadece kontak anahtar� “ON” konumunda
iken çal��t�r�labilir.

Açmak için, dü�meye (1) bas�n.
Aç�l�r tavan�n hareketini durdurmak için dü�meye (2)
veya (3) bas�n.

NOT
� Aç�l�r tavan tam aç�k konuma gelmeden önce

otomatik olarak durur.
Tam olarak açmak için dü�meye tekrar bas�n.

Kapatmak için, dü�meye (3) bas�n.
Aç�l�r tavan�n hareketini durdurmak için dü�meye (1)
veya (2) bas�n.

Yukar� kald�rmak için, dü�meye (2) bas�n.
Arac�n içerisini havaland�rmak için arka aç�l�r tavan
kalkar.

A�a�� e�mek için, dü�meye (3) bas�n.

1- Aç�k
2- Yukar� do�ru e�ilme
3- Kapal�, A�a�� do�ru e�ilme

UYARI!
�� Arac�n�z seyir halindeyken, ellerinizi veya

herhangi bir �eyi aç�l�r tavan aral���ndan d��ar�
ç�karmay�n.

� Araçta bir çocu�u (veya aç�l�r tavan dü�mesini
güvenli bir �ekilde kullanamayacak ki�ileri)
araçta tek ba��na asla b�rakmay�n.

� Aç�l�r tavan�n çal��t�rmadan önce s�k��abilecek
bir �ey olmad���ndan (kafa,el,parmak vs.) emin
olun.
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Güvenlik mekanizmas�
Aç�l�r tavan�n kapat�lmas� s�ras�nda bir el veya ba�
s�k���rsa aç�l�r tavan otomatik olarak tekrar aç�l�r.
Yine de aç�l�r tavan aç�l�rken veya kapat�l�rken herhangi
bir ki�inin ba��n� veya elini aç�l�r tavandan d��ar�
ç�karmad���ndan emin olun.
Aç�l�r tavan birkaç saniye sonra tekrar çal��t�r�labilir hale
gelir.

Emniyet mekanizmas� 5 kez veya daha fazla arka arkaya
devreye sokulursa, aç�l�r tavan�n normal olarak
kapat�lmas� yar�da kal�r. Böyle bir durumda a�a��dakiler
yap�lmal�d�r:

1. Dü�meye (2) arka arkaya basarak aç�l�r tavan�
yukar� e�in.

2. Yukar� e�me dü�mesini (2) yakla��k 3 saniye veya
daha fazla bas�l� tutun.

3. Aç�l�r tavan� tamamen kapatmak için dü�meye (3)
bas�n.

4. Aç�l�r tavan� tam olarak açmak için dü�meye (1)
bast�ktan sonra, aç�l�r tavan� tam olarak kapatmak
için dü�meye (3) bas�n.

NOT
� Sürü� ko�ullar� ve di�er nedenlerle bir el ve ba��n

s�k��mas� gibi aç�l�r tavan fiziksel bir engele maruz
kal�rsa, emniyet mekanizmas� devreye girebilir.

� Aç�l�r tavan�n aç�lma veya kapanma i�lemi sona
ermeden önce aç�l�r tavan� durdurmaktan kaç�n�n.
�stemeden durdurulursa, 1. ad�mdan itibaren i�lemi
tekrarlay�n.

5. Bu i�lemden sonra aç�l�r tavan�n normal olarak
kullan�lmas� mümkün olur.

D�KKAT!
� Aç�l�r tavan tamamen kapanmadan hemen

önce emniyet mekanizmas� iptal olur. Böylece
aç�l�r tavan tamamen kapat�labilir.
Bu nedenle aç�l�r tavan parmaklar�n
s�k��mamas�na özellikle dikkat edin.
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Güne�lik
Güne�li�i açmak ve kapatmak için elinizle kayd�r�n.

NOT
� Güne�li�i kapatmadan önce aç�l�r tavan� a�a�� do�ru

e�ildi�inden emin olun.
� Aç�l�r tavan aç�kken güne�lik kapat�lamaz.

NOT
� Aç�l�r tavan tam aç�k konuma gelmeden önce

otomatik olarak durur.
Aç�l�r tavan bu konumdayken araç kullan�l�yorsa,
rüzgar direnci aç�l�r tavan�n tam aç�k konumuna
oranla daha dü�üktür.

� Arac� gözetimsiz b�rak�rsan�z, aç�l�r tavan� her
zaman kapat�n ve kontak anahtar�n� yan�n�za al�n.

� Donmu� olan kapal� bir aç�l�r tavan� kullanmaya
çal��may�n (kar ya�d�ktan sonra veya hava çok
so�uk iken).

� Aç�l�r tavan�n üzerine veya aç�lan kenar�na
oturmay�n veya a��r bir cisim koymay�n.

� Aç�l�r tavan tam aç�ld���nda veya tam kapand���nda
dü�meyi serbest b�rak�n.

� Aç�l�r tavan dü�mesi kullan�l�rken aç�l�r tavan
aç�lm�yorsa, dü�meyi serbest b�rak�n ve aç�l�r tavana
bir �eyin s�k���p s�k��mad���n� kontrol edin. Bir �ey
s�k��mam��sa aç�l�r tavan� kontrol ettirmenizi
öneririz.

� Kayak bagaj� veya port bagaj�n modeline göre aç�l�r
tavan yukar�ya do�ru e�ildi�inde bagaja temas
edebilir. Kayak bagaj�n veya port bagaj�n tak�l�
oldu�u durumlarda aç�l�r tavan� yukar� kald�r�rken
dikkatli olun.

� Arac� y�karken veya arac� terk ederken aç�l�r tavan�
tamamen kapatmay� unutmay�n.

� Aç�l�r tavan etraf�ndaki fitile (siyah lastik) cila
sürmemeye dikkat edin. E�er cila sürerseniz, fitil
aç�l�r tavan�n s�zd�rmazl���n� sa�layamayabilir.

� Arac� y�kad�ktan sonra veya ya�mur ya�d�ktan sonra
aç�l�r tavan� çal��t�rmadan önce üzerinde kalan suyu
silin.

� Motor çal���r durumda de�ilken aç�l�r tavan�n arka
arkaya birçok kez çal��t�r�lmas� aküyü bo�alt�r. Aç�l�r
tavan� motor çal���rken kullan�n.

D�KKAT!
� Güne�li�i kapat�rken ellerinizin s�k��mamas�

dikkat edin.
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Koltuk
E00400101827

1 - Ön koltuk
� �leriye veya geriye do�ru ayarlamak için → S. 6
� Koltuk s�rt dayana��n� kald�rmak için → S. 7
� Koltuk yüksekli�ini ayarlamak için (sadece sürücü

koltu�u) → S. 8
� Kol dayana��* → S. 10
� Is�tmal� koltuklar* → S. 10

2- �kinci koltuk
� �leriye veya geriye do�ru ayarlamak için (k�zakl�

ikinci koltuk bulunan araçlar) → S. 12
� Koltuk s�rt dayana��n� kald�rmak için → S. 12
� Kol dayana�� → S. 14
� Dö�eme alt�na saklanabilen üçüncü koltu�a eri�im (7

ki�i) → S. 14 

3- Üçüncü koltuk (7 ki�i)
� Dö�eme alt�na saklanabilen üçüncü koltu�u açmak

için → S. 15
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Koltuklar�n düzenlenmesi
E00400200342

Koltuklar a�a��da gösterilen örneklere göre istenildi�i gibi düzenlenebilir.

5 ki�i 7 ki�i

Normal kullan�m

7 ki�i → S. 15 Å|

Yat�k koltuk → S. 32 
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Bagaj alan�
olu�turma

Koltuk s�rt
dayanaklar�n�n öne 
katlanmas�
(�kinci koltuk) → S. 27

�kinci koltu�u yat�rmak
için → S. 27

5 ki�i 7 ki�i
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Koltuk ayar�
E00400300271

Sürücü koltu�unu, pedallara, direksiyona, dü�melere vs.
rahatl�kla ula�abilece�iniz ve size iyi bir görü� alan�
sunan bir konuma ayarlay�n.

UYARI!
� Sürü� s�ras�nda koltu�u ayarlama giri�iminde

bulunmay�n. Bu, araç kontrolünü
kaybetmenize ve bir kazaya yol açabilir.
Ayarlamalar yap�ld�ktan sonra, ayar
mekanizmas�n� kullanmadan koltu�u ileri ve
geri hareket ettirerek koltu�un yerine
kilitlendi�inden emin olun.

� Koltuk veya emniyet kemeri bulunmayan araç
bölümlerinde çocuklar�n veya yeti�kinlerin
yolculuk yapmas�na izin vermeyin. Ayr�ca tüm
yolcular�n koltuklar�nda oturduklar�ndan ve
emniyet kemerlerini takt�klar�ndan ve
çocuklar�n çocuk koltuklar�nda
oturduklar�ndan emin olun.

� Bir çarp��ma veya ani fren s�ras�nda ki�isel
yaralanma riskini en aza indirmek için araç
hareket halindeyken koltuk s�rt dayanaklar� her
zaman tam dik konumda olmal�d�r. Koltuk s�rt
dayana�� yat�r�l�rsa, emniyet kemerlerinin
koruyucu özelli�i belirgin bir �ekilde azalabilir.
Koltuk s�rt dayana�� yat�r�ld��� zaman yolcunun
emniyet kemerinin alt�ndan kayarak ciddi
�ekilde yaralanma riski artar.

D�KKAT!
� Do�ru ve güvenli bir �ekilde çal��mas� için

koltuk ayar�n�n bir yeti�kin taraf�ndan veya
yeti�kinin nezaretinde yap�lmas�na dikkat edin.

� Sürü� s�ras�nda s�rt�n�zla koltuk s�rt dayana��
aras�na bir minder veya benzeri �eyler
yerle�tirmeyin. Bir kaza s�ras�nda koltuk
ba�l�klar�n�n etkinli�ini azalt�r.

� Koltu�u arkaya do�ru kayd�r�rken elinizi veya
aya��n�z� s�k��t�rmamaya dikkat edin.
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Ön koltuk
E00400400142

�leri veya geri ayarlamak için
E00400500462

Manuel tip
Koltuk ayar kolunu çekin ve koltu�u ileri veya geriye
do�ru istedi�iniz konuma ayarlay�n ve ayar kolunu
serbest b�rak�n.

Elektrik kumandal� tip
Dü�meyi kullanarak koltu�u oklarla gösterildi�i gibi
ayarlay�n.

NOT
� Akünün bo�almas�n� önlemek için elektrik kumandal�

koltu�u motor çal���rken kullan�n.

UYARI!
� Koltu�un güvenli bir �ekilde kilitlendi�inden

emin olmak için ayar kolunu kullanmadan
koltu�u ileri veya geri hareket ettirmeye
çal���n.

1- �leri do�ru ayar
2- Geriye do�ru ayar
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Koltuk s�rt dayana��n� kald�rmak için
E00400600580

Manuel tip
Koltuk s�rt dayana��n� kald�rak için öne do�ru hafifçe
e�ilin, s�rt dayana�� kilitleme kolunu yukar� do�ru çekin
ve daha sonra istedi�iniz konuma ayarlamak için geriye
do�ru yaslan�n ve kolu b�rak�n. Koltuk s�rt dayana�� bu
konumda kilitlenir.

D�KKAT!
�� Koltuk s�rt dayana��n� yat�rma mekanizmas�

yayl�d�r, kilit kolu çekildi�inde dikey konuma
geri döner. Kolu kullan�rken koltuk s�rt
dayana��na yak�n oturun veya geri geri gelme
ihtimaline kar�� elinizle tutun.
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Elektrik kumandal� tip
Dü�meyi kullanarak koltuk s�rt dayana��n�n aç�s�n�
oklarla gösterildi�i gibi ayarlay�n.

NOT
� Akünün bo�almas�n� önlemek için elektrik kumandal�

koltu�u motor çal���rken kullan�n.

Koltuk yüksekli�ini ayarlamak için (sadece 
sürücü koltu�u)

E00400700549

Manuel tip
Koltuk yüksekli�ini ayarlamak için kolu ard� ard�na
hareket ettirin.

1- �leri yönde hareket ettirmek için 
2- Arkaya do�ru yat�rmak için

1- Yükseltin
2- Alçalt�n

BK0127400EN book  Page 8  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Koltuklar ve emniyet kemerleri

2-9

2

Elektrik kumandal� tip
Koltuk yüksekli�ini ayarlamak için dü�meyi oklarla
gösterildi�i gibi kullan�n.

NOT
� Akünün bo�almas�n� önlemek için elektrik kumandal�

koltu�u motor çal���rken kullan�n.

1- Koltuk minderinin ön k�sm�n� yukar� ve a�a�� do�ru
hareket ettirmek için

2- Koltuk minderinin arka k�sm�n� yukar� ve a�a�� do�ru
hareket ettirmek için

3- Tüm koltu minderini yukar� ve a�a�� do�ru hareket
ettirmek için
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Kol dayana��*
E00400900378

Dö�eme zemin kutusunun kapa�� öne ve arkaya do�ru
hareket ettirilebilir ve kol dayana�� olarak kullan�labilir.

Is�tmal� koltuk*
E00401100742

Is�tmal� koltuklar kontak anahtar� “ON” konumundayken
çal��t�r�labilir. Is�t�c� aç�kken gösterge lambas� (A) yanar.

1 (HI = 
HIZLI)

- Is�t�c� yüksek (çabuk �s�tma için).

2 - Is�t�c� kapal�.
3 (LO = 
YAVA�)

- Is�t�c� dü�ük (koltu�u s�cak tutmak için).
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D�KKAT!
� Koltuk �s�t�c�lar�n� kullanmad���n�z zaman

dü�meyi kapat�n.
� Çabuk �s�tma için "HI" (YÜKSEK) konumda

çal��t�r�n. Koltuk s�cakken, �l�k tutmak için
�s�t�c�y� "LO" (DÜ�ÜK) konumuna ayarlay�n.
Is�tmal� koltuklar� kullan�rken koltuk
s�cakl���nda hafif de�i�iklikler hissedilebilir.
Bunun nedeni �s�t�c�n�n iç termostat�n�n
çal��mas�d�r ve bir ar�za i�areti de�ildir.

� Baz� insanlar �s�tmal� koltuklar�
kulland�klar�nda, çok s�cakl�k hissedebilir veya
hafif yan�klar olu�abilir (cilt k�zarmas�, su
toplama, vs):
• Çocuklar, ya�l�lar veya hastalar
• Cildi hassas insanlar
• A��r� yorgun insanlar
• Alkolün etkisinde olan veya uyku getirici

ilaçlar (so�uk alg�nl��� ilaçlar� vs.) alm�� olan
ki�iler

� Koltuk üzerine a��r e�yalar koymay�n veya pim,
i�ne veya benzeri sivri uçlu nesneler
saplamay�n.

� Is�t�c�y� kullan�rken, yüksek yal�t�m özelliklerine
sahip battaniye, yast�k veya di�er malzemeleri
kullanmay�n; bu �s�t�c� eleman�n a��r� derecede
�s�nmas�na neden olabilir.

� Koltuklar� temizlerken benzin, kerosen, gaz,
alkol veya di�er organik çözücüler
kullanmay�n. Aksi takdirde, sadece koltuk
örtüsü zarar görmekle kalmaz, �s�t�c� eleman da
zarar görür.

� Koltu�a su veya ba�ka bir s�v� dökülürse
�s�t�c�y� kullanmadan önce iyice kurumas�n�
bekleyin.

� Kullan�m s�ras�nda ar�za yapt��� gözüküyorsa
�s�t�c�y� hemen kapat�n.

D�KKAT!
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�kinci koltuk 
E00402000399

NOT
� �kinci koltuklar�n sa� ve sol taraf�n� di�er k�s�mdan

ba��ms�z olarak (k�zakl� ikinci koltuk bulunan araçlar)
ileri ve geri ve s�rt dayana�� aç�s�n� her iki tarafta da
ba��ms�z olarak ayarlamak mümkündür.

�leriye veya geriye do�ru ayarlamak için 
(k�zakl� ikinci koltuk bulunan araçlar)
Koltuk ayar kolunu çekin ve koltu�u ileri veya geriye
do�ru istedi�iniz konuma ayarlay�n. Ayar kolunu b�rak�n.
Koltuk yerine kilitlenir. Koltuk s�rt dayana��n� kald�rmak için

Koltuk s�rt dayana��n� ayarlamak için öne do�ru hafifçe
e�ilin, kolu yukar� do�ru çekin, daha sonra istedi�iniz
konuma ayarlamak için geriye do�ru yaslan�n ve kolu
b�rak�n. Koltuk s�rt dayana�� yerine kilitlenir.

UYARI!
� �kinci s�ra koltukta oturan varsa, koltuk

ba�l���n� yükseltin ve uygun konuma kilitleyin.
Sürü�e ba�lamadan önce bu ayar�
yapt���n�zdan emin olun. Aksi takdirde, bir
çarpma sonucunda ciddi yaralanmalar
meydana gelebilir. “Koltuk ba�l�klar�”
konusuna bak�n, sayfa 24.

UYARI!
� Ayardan sonra koltu�un yerine

sabitlendi�inden emin olmak için, ayar kolunu
kullanmadan ileri ve geri hareket ettirmeye
çal���n.
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UYARI!
� Bir kazada veya ani duru�ta ciddi veya ölümcül

yaralanma riskini azaltmak için, arac�
kullan�rken sadece sürücü koltu�u s�rt
dayana��n� de�il, tüm di�er koltuk s�rt
dayanaklar�n� da dik duruma ayarlad���n�zdan
emin olun.

� �kinci koltu�un ortas�nda bir ki�i otururken,
ikinci koltu�un her iki taraf� da ayn� ileri/geri
konumuna (k�zakl� ikinci koltuk bulunan
araçlar) ve ayn� koltuk s�rt dayana�� aç�s�na
sahip olmal�d�r. Aksi takdirde, ani bir frenleme
veya bir çarp��ma halinde orta konumdaki
emniyet kemeri yeterince etkili olmayabilir.

D�KKAT!
�� Kilitleme kolunu koltuk s�rt dayana��na yak�n

durumda otururken kullanmak veya koltuk s�rt
dayana��n� elinizle tutarken ayarlamak için
koltuk s�rt dayana��n�n e�me mekanizmas�nda
gerilmi� bir yay bulunmaktad�r.
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Kol dayana��
E00402400247

Kol dayana��n� kullanmak için a�a�� do�ru katlay�n.
�lk konuma döndürmek için koltuk ile ayn� hizaya gelecek
�ekilde arkaya do�ru itin.

NOT
� Kol dayana��n�n üzerine ç�kmay�n veya oturmay�n.

Aksi takdirde, kol dayana�� zarar görebilir.

Dö�eme alt�na saklanabilen üçüncü koltu�a
eri�im (7 ki�i)

E00412600040

�kinci koltuk yatt�ktan sonra yolcular üçüncü koltu�a
oturabilir veya kalkabilir. "�kinci koltu�un yat�r�lmas�"
konusuna bak�n, sayfa 27.
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Üçüncü koltuk (7 ki�i)
E00402700383

Dö�eme alt�na saklanabilen üçüncü koltu�u
açmak için
Üçüncü koltuk dö�emenin alt�na saklan�r. Arac�n�za
fazlaca yolcu binerse bu koltu�u kullan�n. Kullan�lmad���
zaman bu koltu�u dö�emenin alt�na saklay�n ve bagaj
alan� olarak kullan�n.

UYARI!
� Arac� kullanmaya ba�lamadan önce üçüncü

koltu�u yerle�tirdi�inizden emin olun. Arac�
kullan�rken koltuklar�n hareket ettirilmesi, ciddi
veya ölümcül bir yaralanmaya neden olabilir

� Üçüncü koltu�u aç�ld�ktan sonra koltu�un
yerine sabitlendi�ini kontrol edin. Üçüncü
koltuk yerine sa�lam bir �ekilde kilitlenmezse,
hareket ederek ciddi veya ölümcül bir
yaralanmaya neden olabilir.

� Arac� kullan�rken ikinci koltuk yat�k durumda
iken üçüncü koltu�u kullanmay�n. Ani frenleme
veya çarp��ma s�ras�nda ikinci koltuk arkaya
devrilerek, ciddi veya ölümcül bir yaralanmaya
neden olabilir.

� Üçüncü koltukta otururken ikinci koltuk
ba�l�klar�n�n yükseltilmi� oldu�undan her
zaman emin olun. �kinci koltu�un ba�l�klar�
alçak konumda kal�rsa, ani frenleme veya
çarp��ma s�ras�nda ciddi veya ölümcül bir
yaralanmaya neden olabilir.

UYARI!
� Üçüncü koltu�a yolcu oturdu�unda, güvenlik

nedeniyle ikinci koltuklar�n tüm ba�l�klar�n�n
yükseltildi�inden emin olun.

D�KKAT!
� Üçüncü koltu�un yeti�kin birisi taraf�ndan

ayarland���ndan emin olun. Bir çocuk
taraf�ndan ayarlan�rsa, kazaya neden olabilir.

� Üçüncü koltu�u ayarlarken ellerinizi ve
ayaklar�n�z� koltu�un alt�ndan ve hareket eden
parçalardan uzakta tutun.

� Motor durduktan sonra egzoz borusu bir süre
s�cak olur, bu nedenle dokunmamaya dikkat
edin.
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Açmak için
1. Bagaj kapa��n� aç�n. "Parçal� bagaj kapa��"

konusuna bak�n, sayfa 1-58.
2. Kapa�� arkadan çekin.

Çekilen kapa�� koltuk s�rt dayamas�na bant (A) ile
ba�lay�n.

3. Koltuk s�rt dayana��n�n ortas�ndaki kemeri (B) çekin
ve koltuk s�rt dayana��n� kald�r�n.
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4. Kilidi açmak için kemeri (C-siyah) çekin. 5. Üçüncü koltu�un tamam�n� arkaya do�ru e�in.

NOT
� Koltu�un tamam�n�n arkaya do�ru e�ilmesinden

sonra üçüncü koltuk dö�emeye kilitlenirse, kilidi
açmak için kemeri (C-siyah) çekin.
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6. Koltuk ba�l�klar�n� yükseltin. 7. Üçüncü koltu�un tamam�n� dö�emeden kald�r�n ve
ön tarafa ba�lay�n.
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NOT
� Üçüncü koltu�un yerine sa�lam bir �ekilde

kilitlendi�inden emin olmak için ön tarafa do�ru itin.
UYARI!

�� Üçüncü koltu�u kald�r�rken ellerinizi k�rm�z�
etiketlerle (D) gösterilen yerlere koymay�n.
Parmaklar�n�z koltuk mente�elerine s�k��arak
yaralanabilirsiniz.
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8. Kapa�� eski konumuna getirin.
Yerine sa�lam bir �ekilde yerle�ti�inden emin olmak
için koltu�u ve s�rt dayamas�n� hafifçe itin.

Kapatmak için
1. Bagaj kapa��n� aç�n. "Parçal� bagaj kapa��"

konusuna bak�n, sayfa 1-58.
2. Kapa�� (A) arkadan çekin. Çekilen kapa�� koltuk s�rt

dayamas�na bant (B) ile ba�lay�n.
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3. Koltuk ba�l���n� (C) arkaya katlarken dü�meyi
kayd�r�n ve her birini bir tarafta saklay�n.

4. Kay��� (D-gri) çekerken üçüncü koltu�un tamam�n�
dö�emenin alt�na saklay�n.
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NOT
� Dö�emeye sa�lam bir �ekilde sabitleninceye kadar

üçüncü koltu�un arkas�n� a�a�� do�ru itin.
� Üçüncü koltu�un kilitlenmesi güçse, ilk konumuna

geri getirin. Sonra üçüncü koltu�un arkas� dö�emeye
temas edinceye ve yerine kilitleninceye kadar kay���
kuvvetlice çekerken, a�a�� do�ru bast�r�n.

D�KKAT!
� Üçüncü koltu�u dö�emenin alt�na saklarken

ellerinizi uçtaki aksesuar�n (E) üzerine
koymay�n. Bu elinizin s�k��arak yaralanman�za
neden olabilir.

BK0127400EN book  Page 22  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Koltuklar ve emniyet kemerleri

2-23

2

5. Koltu�un tamam�n� öne do�ru e�in. NOT
� Koltuk s�rt dayamas�n� katlamadan önce üçüncü

koltu�un ön taraf�n�n dö�emeye sa�lam bir �ekilde
kilitlendi�inden emin olun.

� Üçüncü koltu�un kilitlenmesi güç ise, üçüncü
koltu�un arkas�n�n dö�emeye sa�lam bir �ekilde
kilitlendi�inden emin olun ve sonra yerine kilitlemek
için koltu�un tamam�n� ön tarafa do�ru kuvvetlice
e�in.
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6. Koltuk s�rt dayaman�n ortas�nda bulunan kay��� (F)
çekerken, koltuk s�rt dayamas�n� katlay�n.

NOT
� Üçüncü koltu�u saklarken saklama bölümünde e�ya

olmad���ndan emin olun. Saklama bölümünde e�ya
varken koltuk saklan�rsa, bu koltu�a zarar verebilir.

7. Kapa�� eski konumuna getirin.

Koltuk ba�l�klar�
E00403301338

Yüksekli�i ayarlamak için
Bir çarp��ma s�ras�nda yaralanma riskini azaltmak için,
koltuk ba�l��� yüksekli�ini koltuk ba�l��� ortas� mümkün
oldu�u kadar göz hizas�na gelecek �ekilde ayarlay�n.
Koltukta çok uzun boylu birinin oturuyor olmas�
durumunda, göz hizas�na gelmesi için koltuk ba�l���
mümkün olan en üst konuma ayarlanmal�d�r.
Koltuk ba�l���n� yükseltmek için yukar� çekin. Koltuk
ba�l���n� alçaltmak için yükseklik ayar dü�mesine (A) ok
yönünde bast�rarak, koltuk ba�l���n�n a�a�� do�ru
hareket ettirin. Ayarland�ktan sonra koltuk ba�l���n� a�a��
do�ru bast�r�n ve kilitlendi�inden emin olun.

UYARI!
�� Koltuk ba�l�klar� olmadan sürü� sizin ve

yolcular�n�z�n bir kaza s�ras�nda ciddi ve
ölümcül yaralar alman�za neden olabilir. Bir
kaza s�ras�nda yaralanma riskini azaltmak için,
koltuklar dolu ise koltuk ba�l�klar�n�n her
zaman tak�l� ve uygun konumda olmas�na
dikkat edin.

� Koltuk s�rt dayanaklar�na asla bir minder veya
benzeri nesneler koymay�n. Bu, ba��n�z ile
ba�l�k aras�ndaki mesafeyi art�rarak koltuk
ba�l�klar�n�n performans�n� olumsuz yönde
etkileyebilir.
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Sökmek için
Koltuk ba�l�klar�n� sökmek için yükseklik ayar dü�mesini
(A) içe do�ru bast�rarak koltuk ba�l���n� kald�r�n.

Tak�lmas�
Koltuk ba�l�klar�n� takmak için önce do�ru yöne
bakt�klar�n� do�rulay�n ve sonra ayar mandal�na (A) okla
gösterilen yönde bast�rarak koltuk ba�l�klar�n� koltuk s�rt
dayana��na tak�n.
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D�KKAT!
� Yükseklik ayar dü�mesinin (A) þekilde gös

terildi�i gibi do�ru ayarlan�p ayarlanmad���n�
do�rulay�n ve koltuk s�rt dayana��ndan
ç�kmad���ndan emin olmak için koltuk ba�l���n�
kald�r�n.

D�KKAT!
�� Koltuk ba�l�klar� koltuklar için farkl� �ekil ve

büyüklüktedir. Koltuk ba�l�klar�n� takarken,
koltuk ba�l�klar�n�n ilgili koltuklara
yerle�tirildi�inden emin olun ve koltuk
ba�l�klar�n� yanl�� yöne takmay�n.
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Bagaj alan� olu�turma
E00403400299

�kinci koltu�u yat�rmak için 
E00403500551

�kinci koltuk kolu veya bagaj alan� dü�mesi (mevcut ise)
ile ikinci koltuk otomatik olarak yat�r�labilir. Üçüncü
koltu�u olan araçlarda ikinci koltuk kilidini açma kay��� ile
ayn� i�lem yap�labilmektedir.

NOT
� Üçüncü koltu�u olan araçlarda üçüncü koltu�a

oturabilmek ve kalkabilmek için ikinci koltu�u yat�r�n.
“Dö�eme alt�na saklanabilen üçüncü koltuk”
konusuna bak�n, sayfa 14..

� Koltuk s�rt dayanaklar�ndan ayn� anda sadece biri
hareket ettirilebilir.

Yat�rmak için
1. �kinci koltuk ba�l�klar�n� en alçak konuma getirin.

(“Koltuk ba�l�klar�: Yükseklik ayar�” konusuna bak�n,
sayfa 24.

2. �kinci koltuk kolunu (A), bagaj alan� dü�mesini (B)
(mevcut ise) veya ikinci koltuk kilidi açma kay���n�
(C) kullan�n.

�kinci koltuk kolunun çal��mas�

UYARI!
� Bir bagaj bölümü olu�tururken, arac� sürü�

s�ras�nda veya rampada iken koltuklar� asla
düzenlemeyin. Koltuklar beklenmedik �ekilde
veya gere�inden fazla hareket edebilir ve ciddi
bir kazaya neden olabilir.

D�KKAT!
� Araca koltuk s�rt dayana��n�n yüksekli�inden

fazla yük yüklemeyin. Ayr�ca, bagaj� sa�lam bir
�ekilde ba�lay�n.
Ani frenleme s�ras�nda sabitlenmemi� olan
cisimlerin yolcu bölümüne f�rlamas� nedeniyle
ciddi kazalar meydana gelebilir.

� Koltu�u düzenlerken ellerinizin ve
ayaklar�n�z�n s�k��mamas�na dikkat edin.
Ki�isel yaralanma ile sonuçlanabilir.
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Bagaj alan� dü�mesinin çal��mas�*
Bagaj kapa�� veya bir arka kap� aç�k iken dü�meyi
(B) 1 saniye veya daha fazla çekin.

�kinci koltuk kilidi açma kay���n�n çal��mas�
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3. K�zakl� ikinci koltuk bulunan araçlarda, koltuk s�rt
dayanaklar� öne do�ru e�ilir ve ileri do�ru hareket
ederken bütün koltuk yükselir.

K�zakl� ikinci koltuk bulunmayan araçlarda, koltuk s�rt
dayanaklar� öne do�ru e�ilir. Bir “klik” sesi
duyuncaya kadar koltuk ünitesini komple kald�r�n.

4. Bu i�lemlerden sonra yerine sa�lam bir �ekilde
yerle�ti�inden emin olmak için koltu�u ve s�rt
dayamas�n� hafifçe itin.

UYARI!
�� Koltuk s�rt dayanaklar�n� arkadan öne do�ru

katlama i�lemi yeti�kin bir ki�i ikinci koltukta
kimsenin olmad���ndan emin olarak
yapmal�d�r. Koltuk s�rt dayana�� aniden öne
do�ru dü�erek ve koltuk minderi ile aras�na bir
insan�n s�k��mas�na neden olarak ciddi bir
yaralanmaya yol açabilir.
�kinci koltu�un arkadan görülmesi güç
oldu�undan özellikle küçük çocuklar için
dikkatli olun.
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NOT
� Koltuk s�rt dayanaklar�n� öne katlamadan önce

tokalar� her zaman ikinci koltuk minderlerinin
deliklerinin içine saklay�n. Tokalar saklanmadan
koltuk s�rt dayanaklar� öne katlan�rsa, koltuk zarar
görebilir (”�kinci ve üçüncü koltuk emniyet
kemerlerinin saklanmas�” bölümüne bak�n, sayfa
40.).

Katlamak için
1. Koltu�u elinizle desteklerken, koltuk minderinin

arkas�ndaki kilit açma kay���n� (A) çekerek koltu�u
alçalt�n.

D�KKAT!
� Motor durduktan sonra egzoz borusu bir süre

s�cak olur, bu nedenle dokunmamaya dikkat
edin.

� E�ik koltuklar üzerine insanlar�n oturmas�na
izin vermeyin ve üzerine bagaj koymay�n.
Koltu�un tak�lmas� ile ilgili ba�lant� parçalar�
deforme olarak, koltu�un araca sabitlenmesi
olanaks�z hale gelebilir.
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2. Klik sesi ç�kararak yerine sa�lam bir �ekilde
kilitleninceye kadar koltuklar� a�a�� do�ru itin.

NOT
� Koltuklar ileri do�ru katlanm�� durumdayken e�ya

yüklenebilir.

D�KKAT!
� Üçüncü koltuk olan araçlarda ikinci koltu�u

yerine getirirken üçüncü koltukta oturanlar
varsa, üçüncü koltukta oturanlar�n ayaklar�n�n
ikinci koltu�a s�k��mamas�na dikkat edin.
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3. Koltuk s�rt dayana��n�n arkas�ndaki kilit açma
kay���n� çekerken koltuk s�rt dayana��n� katlay�n.

4. Koltuk s�rt dayana��n�n yerine getirilmesinden sonra,
sa�lam bir �ekilde yerle�ti�inden emin olmak için
koltu�u ve s�rt dayana��n� hafifçe itin.

Düz bir koltuk olu�turulmas�
E00404300471

Koltuk ba�l�klar� ç�kar�larak ve koltuk s�rt dayanaklar�
tamamen yat�r�larak büyük bir düz koltuk elde edilir.

UYARI!
�� Düz koltukta oturanlar varken arac� asla

kullanmay�n. Bu son derece tehlikeli olabilir.

D�KKAT!
� Düz bir koltuk elde etmek için arac� güvenli bir

yerde durdurun.
� Do�ru ve güvenli bir �ekilde çal��mas� için

koltuk ayar�n�n bir yeti�kin taraf�ndan veya
yeti�kinin nezaretinde yap�lmas�na dikkat edin.

� Koltu�u kayd�r�rken elinizi veya aya��n�z�
s�k��t�rmamaya dikkat edin.

� Koltuk düz hale getirildikten sonra koltuklar�n
üzerinde dola�may�n.

� Koltuklar�n güvenli bir �ekilde kilitlendi�inden
emin olmak için ileri geri oynatmaya çal���n.

� Koltuk s�rt dayanaklar�n�n üzerinde z�plamay�n
veya a��r bir darbe vurmay�n.

� S�rt dayana��n� yükseltmek için, elinizle
desteklerken yava�ça yükseltin. Bu i�lemin bir
çocuk taraf�ndan yap�lmas�na asla izin
vermeyin. Aksi takdirde, kazaya yol
açabilirsiniz.
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1. Koltuk ba�l�klar�n� ön koltuklardan kald�r�n, koltuk
dayana��n� yükseltin ve kargo bölümü kapa��n�
kald�r�n (mevcut ise).
("Koltuk ba�l�klar�" sayfa 24 ve "Kargo bölümü
kapa��" konusuna bak�n, sayfa 5-163)

2. �kinci koltu�u tamamen arkaya al�n (k�zakl� ikinci
koltuk bulunan araçlar).
(“�leri veya geri ayarlamak için” konusuna bak�n,
sayfa 6)
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3. Ön koltuklar� tamamen öne do�ru kayd�r�n, sonra
düz bir yüzey olu�turmak için koltuk s�rt
dayanaklar�n� arkaya do�ru yat�r�n.
“�leriye veya geriye do�ru ayarlamak için”, sayfa 6 ve
“Koltuk s�rt dayana��n� kald�rmak için” konusuna
bak�n, sayfa7)

4. �kinci koltuk s�rt dayanaklar�n� arkaya do�ru kald�r�n.
(“Koltuk s�rt dayanaklar�n� kald�rmak için” konusuna
bak�n, sayfa7)
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5. Düz koltuk konfigürasyonu �imdi tamamlanm��t�r.
Koltuklar� normal konumuna döndürmek için
yukar�daki i�lemleri tersten takip edin.

Emniyet kemerleri
E00404800636

Bir kaza durumunda sizi ve yolcular�n�z� korumak için
seyir s�ras�nda emniyet kemerlerinin do�ru �ekilde
tak�lmas� çok önemlidir.
Ön koltuklar�n emniyet kemerlerinde ön gerdirici sistemi
vard�r. Bu emniyet kemerleri klasik emniyet kemerleri gibi
kullan�l�r.
"Emniyet kemeri ön gerdirici sistemi ve kuvvet s�n�rlay�c�
sistemi" konusuna bak�n, sayfa 42.
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UYARI!
� Omuz kemerini her zaman omzunuzun ve

gö�sünüzün üzerinden geçirin. Arkan�zdan
veya kolunuzun alt�ndan asla geçirmeyin.

� Bir emniyet kemeri yaln�zca bir ki�i taraf�ndan
kullan�labilir. Aksi takdirde tehlikeli olabilir.

� Koltuk s�rt dayana�� tam dik konuma
getirilirse, emniyet kemeri takan ki�i için en
yüksek korumay� sa�lar. Koltuk s�rt dayana��
yat�r�ld��� zaman, özellikle önden darbeli
kazalarda yolcunun kemerin alt�ndan kayma
riski yüksektir ve kayan kemer taraf�ndan veya
koltuk s�rt dayana��na ya da ön panele
çarparak yaralanabilir.

� Emniyet kemeri arac� süren veya araçta
yolculuk eden herkes ve emniyet kemerini
do�ru bir �ekilde takabilecek kadar büyük tüm
çocuklar taraf�ndan tak�lmal�d�r.
Di�er çocuklar daima uygun çocuk koruma
sistemlerini kullanmal�d�r.

� Kemeri kullan�rken k�vr�lm�� k�s�mlar� düzeltin.
� Kullan�c� taraf�ndan emniyet kemeri ayar

tertibatlar�n�n bo�lu�u alma i�lemini
engelleyici veya emniyet kemeri grubunun
bo�lu�u alacak �ekilde ayarlanmas�n�
önleyecek hiçbir de�i�iklik veya ilave
yap�lmamal�d�r.

UYARI!
� Emniyet kemeri takm�� olsan�z bile, araç içinde

yolculuk ederken kesinlikle kollar�n�za veya
kuca��n�za çocuk almay�n. Bu �ekilde yapmak
bir çarp��ma veya ani duru� s�ras�nda
çocu�unuzun ciddi veya ölümcül yara alma
riskini do�urabilir.

� Emniyet kemerini her zaman rahat bir konuma
ayarlay�n.

� Kemerin kucak bölümünü daima kalçalar�n�z�n
üzerinden geçirin.
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3-noktal� emniyet kemeri (acil kilitleme 
mekanizmas� ile)

E00404901344

Bu tip emniyet kemeri uzunluk ayar� gerektirmez.
Takt�ktan sonra kemer takan ki�inin hareketlerine göre
kendini ayarlar, fakat ani veya kuvvetli bir darbe s�ras�nda
takan ki�inin vücudunu tutmak için kemer otomatik olarak
kilitlenir.

NOT
� Öne do�ru çekerek emniyet kemerinin kilitli olup

olmad���n� kontrol edebilirsiniz.

Ba�lamak için 
1. Kemer dilini tutarak kemeri yava�ça çekin. 

NOT
� Emniyet kemeri kilitli konumda iken çekilemedi�inde,

kemeri bir kez kuvvetlice çekin ve b�rak�n. Daha
sonra kemeri bir kez daha yava�ça çekin.

2. Bir "t�k" sesi duyuluncaya kadar kemer dilini tokaya
sokun.

3. Gev�ekli�ini istenildi�i �ekilde ayarlamak için
emniyet kemerini biraz çekin.

Ç�karmak için 
Kemer dilini tutun ve tokan�n üzerindeki dü�meye bas�n. 

UYARI!
� Kemerin kucak bölümünü kesinlikle karn�n�z�n

üzerinden geçirmeyin. Kaza s�ras�nda kemer
karn�n�z�n üzerine �iddetle bast�rarak
yaralanma riskini art�rabilir.

� Emniyet kemerlerini takarken k�vr�lmamas�
gerekir.
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NOT
� Kemer otomatik olarak geri sararken, kemerin

yava�ça toplanmas� için geri sarma s�ras�nda kemer
dilini tutun. Aksi takdirde, arac�n�z zarar görebilir.

Sürücü emniyet kemeri lambas� ve ekran�
E00409800758

Uyar� lambas�

Uyar� ekran� tip 1

Uyar� ekran� tip 2

Sürücüye emniyet kemerini takmas�n� hat�rlatmak için bir
ikaz sesi ve uyar� lambas� kullan�l�r.
Bir emniyet kemeri tak�l� de�ilken kontak anahtar� “ON”
konumuna getirilirse, sürücüye emniyet kemerini
takmas�n� hat�rlatmak için 6 saniye bir uyar� lambas�
yan�p söner ve uyar� sesi duyulur.
Emniyet kemeri tak�l� de�ilken araç kullan�l�rsa, kontak
anahtar�n�n “ON” konumuna getirilmesinden yakla��k 1
dakika sonra uyar� lambas� yanar ve arka arkaya yan�p
söner ve sürekli bir uyar� sesi duyulur. Buna ek olarak,
uyar� göstergesi, sürücü bilgilendirme ekran�ndaki uyar�
ekran�nda görüntülenir.
Yakla��k 90 saniye sonra uyar� lambas� ve uyar� sesi
durur.
Daha sonra emniyet kemeri hala tak�l� de�ilse, arac�n
duru� ve kalk��lar�nda sürücüye emniyet kemerini
takmas�n� tekrar hat�rlatmak için uyar� lambas� ve ses
tekrar etkinle�tirilir. Arac� kullan�rken emniyet kemeri
ç�kar�l�rsa, uyar� ayn� �ekilde çal���r. Emniyet kemeri
tak�l�nca uyar� durur.
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Ön yolcu emniyet kemeri uyar� lambas�
E00411600203

Ön yolcu emniyet kemeri uyar� lambas� gösterge
panelinin üzerindedir.

Ön yolcu koltu�una bir insan oturduktan sonra emniyet
kemerini takmazsa, lamba yanar. Emniyet kemeri
tak�l�nca lamba söner.

Ayarlanabilir emniyet kemeri ba�lant�s� (ön 
koltuklar)

E00405000329

Emniyet kemeri ba�lant� yüksekli�i ayarlanabilir.
Kilit dü�mesine (B) basarken emniyet kemeri ba�lant�s�n�
(A) yükseltin veya alçalt�n.

UYARI!
� Lamban�n görülmesini güçle�tiren bir

aksesuar veya ç�kartma takmay�n.

UYARI!
�� Emniyet kemeri ba�lant�s�n� ayarlarken

emniyet kemeri omzunuza tam olarak temas
edecek fakat boynunuza de�meyecek �ekilde
yeterince yüksek bir konuma ayarlay�n.

Aþaðý Yukarý
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�kinci ve üçüncü emniyet kemerinin 
saklanmas�

E00405300205

�kinci emniyet kemerini (ortadaki emniyet kemeri hariç)
ve üçüncü emniyet kemerini �ekilde gösterildi�i gibi
saklay�n.

Emniyet kemeri dilinin saklanmas�
Emniyet kemerini arka yar�ktan (C) geçirdikten sonra, dili
öndeki yar��a (D) sokun.

A- �kinci koltuk emniyet kemeri
B- Üçüncü emniyet kemeri (7 yolcu) 
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�kinci emniyet kemeri tokalar�n�n saklanmas�
E00412100016

�kinci emniyet kemerleri kullan�lm�yorsa, tokalar� koltuk
minderlerinin deliklerine tak�n.

Hamile kad�n güvenli�i
E00405600077

UYARI!
�� Emniyet kemerleri hamile kad�nlar dahil herkes

içindir. Hamile kad�nlar�n uygun emniyet
kemerlerini kullanmas� gerekir. Bu hem kad�na
ve hem de do�mam�� çocu�a bir zarar gelme
tehlikesini azalt�r. Kucak kemeri belden de�il,
uyluklardan ve kalçalardan olabildi�ince rahat
geçecek bir �ekilde tak�lmal�d�r. Sorular�n�z
varsa doktorunuza dan���n.
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Emniyet kemeri ön gerdirici sistemi 
ve kuvvet s�n�rlay�c� sistem

E00405700166

Sürücü koltu�u ve ön yolcu koltu�unun her ikisinde de ön
gerdirici sistemli emniyet kemeri bulunmaktad�r.

Ön gerdirici sistem
E00405800662

Kontak anahtar� “ON” veya “START” konumunda iken,
sürücüye ve/veya ön yolcuya zarar verebilecek �iddette
bir ön darbe olmas� halinde, ön gerdirici sistemi emniyet
kemerinin etkinli�ini en üst düzeye ç�kararak ilgili emniyet
kemerlerini ani bir �ekilde geri çeker.

NOT
� Ön gerdiricili emniyet kemerleri araçta ciddi bir ön

darbe olmas� durumunda emniyet kemerleri tak�l�
de�ilken devreye girer.

� Ön gerdiricili emniyet kemerleri sadece bir kez
çal��mak üzere tasarlan�r. Ön gerdiricili emniyet
kemerleri devreye girdikten sonra, MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisinde yenileri ile
de�i�tirilmelidir.

UYARI!
� Ön gerdiricili emniyet kemerinizden en iyi

sonuçlar� almak için koltu�unuzu do�ru
�ekilde ayarlad���n�z� kontrol edin ve
kemerinizi uygun �ekilde tak�n.

D�KKAT!
� Ön gerdiricili emniyet kemerlerinin veya

dö�eme konsolunun yak�n�na müzik sistemi
tak�lmas� veya bunlar�n onar�m� MITSUBISHI
MOTORS talimatlar�na göre yap�lmal�d�r.
Yap�lacak i� ön gerdirici sistemini
etkileyebilece�inden bu önemlidir.

� Arac�n�z� hurdaya ç�karman�z gerekiyorsa
lütfen MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
dan���n.
Ön gerdiricili emniyet kemerleri beklenmedik
bir �ekilde çal��arak yaralanmalara neden
olabilece�inden, bu �ekilde davran�lmas�
önemlidir.
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SRS hava yast��� uyar�s�
E00405900243

Ayn� uyar� lambas�/göstergesi SRS hava yast�klar� ve ön
gerdiricili emniyet kemerleri taraf�ndan payla��l�r.
“SRS hava yast��� uyar� lambas�/ekran�” konusuna bak�n,
sayfa 74 .

Kuvvet s�n�rlama sistemi
E00406000209

Bir çarp��ma durumunda her kuvvet s�n�rlama sistemi
yolcuya gelen darbeyi en aza indirmek için emniyet
kemerine uygulanan yükü etkin bir �ekilde emer.

Çocuk koltu�u
E00406401587

Arac�n�zda çocuk varsa, her zaman çocu�un ölçülerine
uygun bir çocuk koltu�u kullanman�z gerekir. Bu, ço�u
ülkelerde yasal olarak istenmektedir.
Arac� kullan�rken ön koltukta çocuk oturmas� ile ilgili
düzenlemeler ülkeden ülkeye de�i�ebilir. Bulundu�unuz
ülkenin yasalar�na göre davranman�z� öneririz.

UYARI!
� Mümkünse çocuklar� arka koltu�a oturtun.

Kaza istatistiklerine göre çocuklar�n arka
koltukta gerekli �ekilde emniyete al�narak
oturtulmalar�, ön koltukta oturtulmalar�na göre
daha güvenlidir.

� Çocu�u kollar�n�zda tutmak çocuk koltu�unun
yerini alamaz. Uygun bir çocuk koltu�unun
kullan�lmamas� çocukta ciddi veya ölümcül
yaralanmalara neden olabilir.

� Her çocuk koltu�u veya ba�lant�s� sadece bir
çocuk taraf�ndan kullan�lmal�d�r.

� Arka koltu�a bir çocuk koltu�u tak�l�rken
önündeki koltu�un s�rt dayana��n�n dik
konumda olmas� gerekir.
Aksi takdirde sert frenlemede veya bir
çarp��ma halinde çocuk ciddi bir �ekilde
yaralanabilir.
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Ön yolcu hava yast��� olan araçlarda çocuk 
koltu�unun tak�lmas� için dikkat edilmesi 
gerekenler
Burada gösterilen etiket ön yolcu için hava yast��� olan
araçlara yap��t�r�lmaktad�r.

Arka koltukta arkaya bakan çocuk koltuklar� kullan�n veya
ön yolcu hava yast���n� AÇMA-KAPAMA sviçi ile
devreden ç�kar�n. (“Hava yast���n�n devreden
ç�kar�lmas�” konusuna bak�n, sayfa62.)

UYARI!
� Son derece tehlikeli!

Önünde bir hava yast��� ile korunan koltuk
varsa, arkaya dönük bir çocuk koltu�u
kullanmay�n!

UYARI!
�� Ön yolcu hava yast��� devreden

ç�kar�lmam��sa ön yolcu koltu�unda ARKAYA
BAKAN B�R ÇOCUK KOLTU�U
KULLANILMAMALIDIR. �i�en hava yast���n�n
kuvveti çocu�un ölümüne veya ciddi bir
�ekilde yaralanmas�na neden olabilir. Arkaya
bakan bir çocuk koltu�u sadece arka koltukta
kullan�lmal�d�r.

Ön yolcu hava yast���
DEVREDE
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Bebekler ve küçük çocuklar
E00406600609

Arac�n�zda bebekler ve küçük çocuklarla yolculuk
yaparken a�a��daki talimatlara uyun.

Talimatlar:
� Küçük bebekler için bir bebek ta��y�c� kullan�lmal�d�r.

Koltu�a oturtuldu�u zaman boyu k�sa oldu�u için
emniyet kemeri yüzüne veya bo�az�na gelen küçük
çocuklar çocuk koltu�una oturtulmal�d�r.

� Çocuk koltu�u çocu�un kilosuna ve boyuna uygun
olmal�d�r ve arac�n�za uymal�d�r. Daha yüksek
derecede güvenlik için:  ÇOCUK KOLTU�U ARKA
KOLTU�A TAKILMALIDIR

UYARI!
� YÜZÜ ÖNE BAKAN B�R ÇOCUK KOLTU�U

mümkünse arka koltu�a tak�lmal�d�r; ön
koltukta kullan�lacaksa koltuk en arka konuma
ayarlanmal�d�r.
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NOT
� Çocuk koltu�u sat�n almadan önce yerine

uydu�undan emin olmak için arka koltu�a takarak
deneyin. Emniyet kemerinin tokalar�n�n yeri ve koltuk
minderinin �ekli nedeniyle baz� üreticilerin çocuk
koltuklar�n� güvenli bir �ekilde takmak zor olabilir.
Çocuk koltu�u emniyet kemeri s�k�ld�ktan sonra
koltuk minderi üzerinde ileri do�ru veya her iki yana
kolayca çekilebiliyorsa ba�ka bir üreticinin çocuk
koltu�unu seçin.

Araçtaki oturma konumuna ve çocuk koltu�una ba�l�
olarak çocuk koltu�u a�a��daki iki konumdan birisi
kullan�larak ba�lanabilir:
• YALNIZCA çocuk koltu�unda ISOFIX ba�lant�lar�

varsa, arka koltuktaki alt ba�lant� noktalar�na
(sayfa 48). 

• Emniyet kemerine (sayfa 35, 54).

UYARI!
� Çocuk koltu�unu takarken çocuk koltu�unu

üreten firman�n talimatlar�na uyun. Bu
yap�lmazsa çocu�unuz ciddi veya ölümcül
yaralar alabilir.

� Takt�ktan sonra olumlu bir �ekilde
sabitlendi�ini görmek için çocuk koltu�unu
ileriye ve geriye do�ru ve yanlara itin ve çekin.
Çocuk koltu�u güvenli bir �ekilde tak�lmazsa,
kaza veya ani duru�larda çocu�un veya di�er
yolcular�n yaralanmas�na neden olabilir.

� Çocuk koltu�u kullan�lmad��� zaman bir kaza
s�ras�nda çocuk koltu�unun arac�n içinde sa�a
sola savrulmas�n� önlemek için çocuk
koltu�unu emniyet kemeri ile sabitleyin veya
araçtan ç�kar�n.
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Büyük çocuklar 
E00406700105

Çocuk koltu�una oturamayacak kadar büyük çocuklar
arka koltu�a oturtulmal� ve kombine kucak omuz kemeri
tak�lmal�d�r.
Kemerin kucak k�sm� kar�ndan olabildi�ince a�a��ya,
kalça kemi�inin üst k�sm�n�n alt�na gelecek �ekilde uygun
bir konumda olmal�d�r. Aksi takdirde bir kaza s�ras�nda
kemer çocu�un karn�n� zorlayarak yaralanmas�na neden
olabilir.
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Çe�itli ISOFIX konumlar� için uygunluk
E00411400302

A��rl�k grubu Ölçü s�n�f� Sabitleme
parças�

Araç ISOFIX konumlar�

�kinci D��
portbebe F ISO/L1 X

G ISO/L2 X
0 - 10 kg’a kadar

(0-9 ay) E ISO/R1 X

0+ - 13 kg’a kadar
(0-2 y�l)

E ISO/R1 IL*1

D ISO/R2 X
C ISO/R3 X

I - 9 ile 18 kg
(9 ay-4 y�l)

D ISO/R2 X
C ISO/R3 X
B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X  IUF, IL*2

A ISO/F3 IUF

II ve III - 15 ile 36 kg
(4-12 y�l) X
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Yukar�daki tabloda bulunan harflerin anlamlar�:
� IUF - Bu a��rl�k grubunda kullan�m için onaylanm�� üniversal kategorideki öne bakan ISOFIX çocuk koltu�u

sistemleri için uygundur.
� IL - A�a��daki listede verilen ISOFIX çocuk koltuklar� için uygundur (MITSUBISHI MOTORS orijinal parçalar�).
� X - ISOFIX konumu bu a��rl�k grubundaki ISOFIX çocuk koltuklar� için uygun de�ildir.

IL (Orijinal parça bilgileri)  

NOT
� MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. önceden bildirmeksizin de�i�iklik yapma hakk�n� sakl� tutar.

Ayr�nt�l� bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

Orijinal parça No. ECE No.

*1 MZ314393 (Çocuk koltu�u sistemi), 
MZ314394 (ISOFIX baz) E1-04301146

*2 MZ313045 E1-04301133
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Çe�itli oturma konumlar� ile ilgili uygunluk
E00406800946

*1: Ön yolcu hava yast���n�n AÇMA-KAPAMA dü�mesi ile devre d��� b�rak�lm�� ön yolcu hava yast���

Yukar�daki tabloda bulunan harflerin anlamlar�:
� U - Bu a��rl�k grubunda kullan�lmaya uygun oldu�u onaylanm�� “üniversal” koltuk kategorilerine uygundur.
� L - A�a��daki listede verilen ISOFIX çocuk koltuklar� için uygundur (MITSUBISHI MOTORS orijinal parçalar�).
� X - Koltuk konumu bu a��rl�k grubundaki çocuklar için uygun de�ildir.

A��rl�k grubu

Oturma konumu

Ön yolcu

�kinci
D�� �kinci Merkez ÜçüncüEtkin

Hava yast���

Devre d���
b�rak�lan

Hava 
yast���*1

0 - 10 kg’a kadar
(0-9 ay) X X U X X

0+ - 13 kg’a kadar
(0-2 y�l) X L*2, L*3 U, L*2, L*3 X X

I - 9 ile 18 kg
(9 ay-4 y�l) L*4, L*5 L*4, L*5 U, L*4, L*5 L*5 X

II ve III - 15 ile 36 kg
(4-12 y�l) L*6 L*6 U, L*6 X X
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L (Orijinal parça bilgileri)  

NOT
� “0 ile 10 kg aras�” A��rl�k Grubu için MITSUBISHI MOTORS orijinal parças� yoktur.

MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. önceden bildirmeksizin de�i�iklik yapma hakk�n� sakl� tutar.
Ayr�nt�l� bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

Orijinal parça No. ECE No.

*2 MZ312807 E1-04301146

*3 MN314393 E1-04301146

*4 MN314451 E1-04301203

*5 MZ313045 E1-04301133

*6 MZ314250 E1-04301169
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Alt ba�lant� noktas�na (ISOFIX çocuk 
koltu�u ba�lant�lar�) ve s�n�rl� hareket 
sa�layan ba�lant� noktalar�na bir çocuk 
koltu�u monte edilmesi

E00406900615

Alt tespit yeri
Arac�n�z�n ikinci koltu�unda ISOFIX ba�lant�l� çocuk
koltu�unu ba�lamak için alt ba�lant� noktalar�
bulunmaktad�r.

S�n�rl� hareket sa�layan tespit yerleri
�kinci koltuk s�rt dayanaklar�n�n arkas�na yerle�tirilmi� 3
çocuk koltu�u sabitleme noktas� vard�r. Bunlar 3 ikinci
koltuk oturma konumlar�na göre çocuk koltu�u s�n�rl�
hareket kay��lar�n�n ba�lant�lar� içindir.

NOT
� �kinci koltuk orta ba�lama kay��lar�n� ISOFIX

ba�lant�lar� ile kullanmay�n.

UYARI!
� Çocuk koltu�u sabitleme yerleri sadece do�ru
�ekilde tak�lm�� çocuk koltuklar�n� ta��yacak
�ekilde tasarlan�r. Hangi ko�ullarda olursa
olsun bunlar yeti�kinlerin emniyet kemerleri,
kablo sistemi veya araç ile ilgili di�er parça
veya donan�mlar�n tutturulmas� için
kullan�lamaz.
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ISOFIX ba�lant�l� çocuk koltu�u
Çocuk koltu�u sadece alt ba�lant� noktalar� içeren
koltuklar için tasarlan�r. Çocuk koltu�unu alt ba�lant�
noktalar�n� kullanarak ba�lay�n.
Çocuk koltu�unu arac�n emniyet kemerini kullanarak
ba�lamak gerekli de�ildir.

Takmak için
1. Ba�lant� elemanlar�n� içindeki veya çevresindeki

yabanc� maddeleri temizleyin ve arac�n emniyet
kemerinin normal muhafaza yerinde oldu�unu
kontrol edin.

2. Çocuk koltu�unun ba�lant�lar�n� (A) çocuk koltu�u
üreticisi taraf�ndan verilen talimatlara göre yuvan�n
(B) içerisine itin.

A: Çocuk koltu�u ba�lant�lar�

A: Konnektör
B: Yuva
C: Araç koltuk s�rt dayana��
D: Araç koltuk minderi
E: Alt ba�lant�
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3. Çocuk koltu�unu takmak istedi�iniz yerdeki koltuk
ba�l���n� ç�kar�n.

4. Çocuk koltu�u üst ba�lant� kancas�n� (F) tespit
braketine (G) tak�n ve sa�lam bir �ekilde
ba�lan�ncaya kadar üst ba�lant� kay���n� gerdirin.

5. Koltu�un sabitlendi�inden emin olmak için her yönde
itin ve çekin.

Sökmek için
Çocuk koltu�unu üreticisi taraf�ndan sa�lanan talimatlara
göre sökün.

Bir çocuk koltu�unun 3-noktal� tipteki 
emniyet kemerine tak�lmas� (acil kilitleme 
mekanizmas� ile)

E00408700196

Tak�lmas�:
1. Çocuk koltu�unu takmak için emniyet kemerini

ba�lay�n. Kemer dilini tokaya takarken “klik” sesini
duydu�unuzdan emin olun.

2. Bo�lu�u tamamen ortadan kald�rmak için kilitleme
klipsi kullan�n.
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3. Koltu�un sabitlendi�inden emin olmak için her yönde
itin ve çekin.

Emniyet kemerinin kontrolü
E00406300475

� Emniyet kemerinde kesik, a��nma veya y�pranma ve
metalik parçalarda çatlama veya deformasyon olup
olmad���n� kontrol edin. Bozukluk varsa emniyet
kemerini de�i�tirin.

� Kirlenen bir emniyet kemerini naturel bir deterjan ile
�l�k suda temizleyin. Suyla durulad�ktan sonra
gölgede kurumaya b�rak�n. Özelliklerini
etkileyece�inden emniyet kemerini çama��r suyu ile
beyazlatmaya veya tekrar boyamaya çal��may�n.

UYARI!
� Baz� tip çocuk koltuklar�nda çarp��ma veya ani

manevra s�ras�nda ki�isel yaralanmay�
önlemek için kilitleme klipsi (A) kullan�lmal�d�r.
Çocuk koltu�u üreticinin talimatlar�na göre
tak�lmal� ve kullan�lmal�d�r.
Çocuk koltu�u ç�kar�l�rken kilitleme klipsi
sökülmelidir.

UYARI!
� Bir çarp��madan sonra geri alma mekanizmas�

ve ba�lant� donan�m� dahil olmak üzere tüm
emniyet kemeri grubunun kontrol edilmesini
öneririz. Çarp��man�n önemsiz oldu�u ve
emniyet kemerinde bir hasar görülmedi�i ve
normal bir �ekilde çal��maya devam etti�i
durumlar d���nda bir çarp��ma s�ras�nda
kullan�lan emniyet kemeri grubunun
de�i�tirilmesini öneririz. 

� Emniyet kemeri grubunun bir parças�n�
de�i�tirmeye veya onarmaya çal��may�n; bu
i�lemin bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisi
taraf�ndan yap�lmas�n� öneririz. Hatal� onar�m
veya de�i�tirme, emniyet kemeri etkinli�inin
azalmas� sonucu bir çarp��ma s�ras�nda ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilir. 

� Ön gerdirici devreye girdi�inde bir daha tekrar
kullan�lamaz.
Geri çekme mekanizmas� ile birlikte
de�i�tirilmesi gerekir. 
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Yard�mc� güvenlik sistemi (SRS)-hava 
yast���

E00407201410

SRS hava yast�klar� ile ilgili bilgiler içerisinde sürücü ve
ön yolcu hava yast�klar�, yan hava yast�klar� ve perde
hava yast�klar� ile ilgili bilgiler de vard�r.
SRS hava yast�klar�, araç içerisinde bulunanlar�n belirli
orta derecede ve ciddi olarak ön taraftan gelen çarpma
sonucu yaralanmalara kar�� sürücü ve ön yolcu
taraf�ndaki emniyet kemeri sisteminin korumas�na ek bir
koruma sa�layacak �ekilde tasarlan�r.
Sürücü ve ön yolcu koltuklar� ile ilgili SRS hava
yast�klar�n�n darbe sensörleri (arac�n önünde ve arac�n
dö�emesinin ortas�nda) ile kontrol edilmesi halinde iki
kademeli hava yast��� sistemi kullan�l�r.

SRS yan hava yast�klar� (mevcut ise) belirli orta derecede
ve �iddetli olarak yandan gelen çarpmalar sonucu gö�üs
ve kar�ndan yaralanmalara kar�� sürücü ve ön yolcu için
uygun �ekilde tak�lm�� emniyet kemerlerinin sa�lad���
korumaya ek bir koruma sa�layacak �ekilde tasarlan�r.

SRS perde hava yast�klar� (mevcut ise) belirli orta
derecede ve �iddetli olarak yandan gelen çarpmalar
sonucu kafadan yaralanmalara kar�� sürücü ve yolcu için
uygun �ekilde tak�lm�� emniyet kemerlerinin sa�lad���
korumaya ek bir koruma sa�layacak �ekilde tasarlan�r.

SRS hava yast�klar�, emniyet kemerinin yerine geçemez.
Her türlü çarp��malara ve kazalara kar�� maksimum
koruma sa�lamak için yolcular dahil araçta bulunanlar�n
tamam�n�n ve sürücünün emniyet kemeri takmas� gerekir.

Yard�mc� güvenlik sistemi nas�l çal���r
E00407301381

SRS’de �u parçalar vard�r:

1- Hava yast��� modülü (Sürücü)
2- Ön yolcu hava yast��� devre d��� gösterge lambas�
3- Hava yast��� modülü (Yolcu)
4- Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA dü�mesi
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Hava yast�klar� sadece kontak anahtar� “ON” veya
“START” konumundayken çal���r.

Hava yast�klar� �i�erken ani, yüksek bir ses meydana
gelir ve biraz duman ve toz ortaya ç�kar, bu durum sa�l�k
aç�s�ndan zararl� de�ildir ve araçta bir yang�n oldu�unu
göstermez. Solunum yollar�nda rahats�zl��� bulunanlar
�i�menin sa�lanmas�nda kullan�lan kimyasal
maddelerden geçici olarak rahats�z olabilirler; camlar�
açman�z güvenli ise hava yast��� �i�tikten sonra camlar�
aç�n.
Hava yast�klar� �i�tikten sonra büyük bir h�zla iner, bu
nedenle görü� alan�n�z� kapatma tehlikesi azd�r.

5- Yan hava yast��� modülleri*
6- Perde hava yast��� modülleri

D�KKAT!
�� Hava yast�klar� son derece h�zl� �i�er. Belirli

durumlarda �i�en hava yast���na temas
edilmesi tahri�, zedelenme ve benzeri �ekilde
sonuçlanabilir.
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UYARI!
� KOLTUKTA DÜZGÜN B�R �EK�LDE

OTURULMASI ÇOK ÖNEML�D�R.
Hava yast��� �i�erken direksiyona veya
gösterge paneline çok yak�n olan yolcu veya
sürücü ölebilir veya ciddi �ekilde yaralanabilir.
Hava yast��� büyük bir kuvvetle ve çok h�zl�
�i�er.
Sürücü veya ön yolcu düzgün oturmuyorsa ve
emniyet kemeri takm�yorsa, hava yast�klar� sizi
gerekti�i gibi korumayabilir ve �i�ti�i zaman
ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden
olabilir.

UYARI!
� Ba��n�z� veya gö�sünüzü direksiyona ya da

gösterge paneline yak�n bir �ekilde tutarak
koltu�un ön k�sm�na oturmay�n. Aya��n�z� veya
baca��n�z� gösterge paneline dayamay�n.

� Tüm bebekleri ve küçük çocuklar� arka koltu�a
ve uygun çocuk koltu�u kullanarak güvenli bir
�ekilde oturtun.
Bebekler ve çocuklar için arka koltuk en
güvenli yerdir.

BK0127400EN book  Page 58  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Koltuklar ve emniyet kemerleri

2-59

2

Arka koltukta arkaya bakan çocuk koltuklar� kullan�n veya
ön yolcu hava yast���n� AÇMA-KAPAMA sviçi ile
devreden ç�kar�n. (“Hava yast���n�n devreden
ç�kar�lmas�” konusuna bak�n, sayfa62.)

UYARI!
� Bebekler ve küçük çocuklar kesinlikle

gösterge panosunun yan�nda, ayakta veya
kollar�n�zda veya kuca��n�zda olmamal�d�r.
Hava yast���n�n �i�mesi dahil çarp��ma
s�ras�nda çocuklar ciddi bir �ekilde
yaralanabilir veya ölebilir. Çocuklar düzgün bir
�ekilde arka koltukta uygun bir çocuk
koltu�una oturtulmal�d�r. Bu kullanma
k�lavuzunun “Çocuk koltu�u” konusuna bak�n.

UYARI!
� Ön yolcu hava yast��� devreden

ç�kar�lmam��sa ön yolcu koltu�unda ARKAYA
BAKAN B�R ÇOCUK KOLTU�U
KULLANILMAMALIDIR. �i�en hava yast���n�n
kuvveti çocu�un ölümüne veya ciddi bir
�ekilde yaralanmas�na neden olabilir.
Arkaya bakan bir çocuk koltu�u sadece arka
koltukta kullan�lmal�d�r.

Ön yolcu hava yast���
DEVREDE
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Ön yolcu hava yast��� olan araçlarda çocuk 
koltu�unun tak�lmas� için dikkat edilmesi 
gerekenler

E00408800038

Burada gösterilen etiket ön yolcu için hava yast��� olan
araçlara yap��t�r�lmaktad�r.

UYARI!
� YÜZÜ ÖNE BAKAN B�R ÇOCUK KOLTU�U

mümkünse arka koltukta kullan�lmal�d�r; ön
yolcu koltu�unda kullan�lacaksa koltuk en arka
konuma ayarlanmal�d�r. Bu yap�lmazsa
çocu�un ölümüne veya ciddi �ekilde
yaralanmas�na neden olabilir.

UYARI!
� Daha büyük çocuklar gerekiyorsa özel bir

koltukla arka koltukta oturmal� ve emniyet
kemeri düzgün bir �ekilde tak�lmal�d�r.

UYARI!
� Son derece tehlikeli!

Önünde bir hava yast��� ile korunan koltuk
varsa, arkaya dönük bir çocuk koltu�u
kullanmay�n!
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Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA 
dü�mesi

E00410100230

Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA sviçi, ön yolcu
hava yast���n� devreden ç�karmak için kullan�labilir. Ön
yolcu koltu�undan ba�ka bir yere monte edilemeyen,
arkaya bakan bir çocuk koltu�una sahipseniz çocuk
koltu�unu kullanmadan önce ön yolcu hava yast���n�n
AÇMA-KAPAMA sviçini mutlaka kapat�n.
(“Hava yast���n�n devreden ç�kar�lmas�” konusuna bak�n,
sayfa62)
Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA svici torpido
gözünün içindedir.

Ön yolcu hava yast��� devre d��� gösterge 
lambas�

E00410200130

Ön yolcu hava yast��� devre d��� göstergesi, gösterge
tablosundad�r.

Normal olarak kontak anahtar� “ON” konumuna
çevrildi�inde gösterge lambas� yanar ve birkaç saniye
sonra söner.
Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA dü�mesi OFF
(KAPALI) konumuna getirildi�inde, ön yolcu hava
yast���n�n devre d��� oldu�unu göstermek için gösterge
lambas� yanmaya devam eder. Ön yolcu hava yast���
AÇMA-KAPAMA dü�mesi ON (AÇIK) konumuna
getirildi�inde, ön yolcu hava yast���n�n devrede oldu�unu
göstermek için kontrol lambas� söner.
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UYARI!
� Uyar� lambas�n�n görülmesini imkans�z k�lan

herhangi bir aksesuar monte etmeyin ve uyar�
lambas�n� yap��kan etiketle kapamay�n. Yolcu
hava yast��� sisteminin statüsünü anlaman�z
imkans�z hale gelir.
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Hava yast���n� devreden ç�karma E00412300050 UYARI!
� Ciddi veya ölümcül yaralanma tehlikesini

azaltmak için:
� Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA sviçini

kullanmadan önce daima kontak anahtar�n�
çekin. Bunun yap�lmamas� hava yast���n�n
çal��mas�n� olumsuz etkileyebilir.

� Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA
dü�mesini kullanmak için kontak anahtar�n�
“ON” konumundan “LOCK” konumuna
çevirdikten sonra en az 60 saniye bekleyin.

� SRS hava yast��� sistemi, hava yast���n�
�i�irmek için gerekli gerilimi muhafaza edecek
�ekilde tasarlanm��t�r.

� Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA sviçini
kulland�ktan sonra daima anahtar� çekin. Aksi
takdirde, hava yast��� AÇMA-KAPAMA
dü�mesinin uygun olmayan bir konumda
kalabilir.

� Ön yolcu koltu�una arkaya bakan bir çocuk
koltu�u monte edilmesi haricinde, ön yolcu
hava yast��� AÇMA-KAPAMA sviçini OFF
konumuna getirmeyin.

� Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA
dü�mesi OFF (KAPALI) konumuna
çevrildi�inde uyar� lambas� yanm�yorsa, ön
yolcu koltu�una arkaya bakan bir çocuk
koltu�u monte etmeyin. Sistemi bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisinde
kontrol ettirmenizi öneririz.

� Ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA
dü�mesi ON (AÇIK) konumuna çevrildi�inde
uyar� lambas� yanmaya devam ediyorsa ön
yolcu koltu�unda hiç kimsenin oturmas�na izin
vermeyin. Sistemi bir MITSUBISHI MOTORS
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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Hava yast���n� devreden ç�karmak için �u ad�mlar�
izleyin:

1. Anahtar�, ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA
dü�mesine tak�n ve “OFF” (KAPALI) konumuna
çevirin.

2. Anahtar�, ön yolcu hava yast��� AÇMA-KAPAMA
svicinden ç�kar�n.

3. Anahtar� konta�a tak�n ve konta�� “ON” konumuna
çevirin. Ön yolcu hava yast��� devre d��� gösterge
lambas� yanmaya devam eder.

�imdi ön yolcu hava yast��� devreden ç�kar�lm��t�r ve
tekrar devreye sokulmad�kça aç�lmaz.

Sürücü ve ön yolcu hava yast��� sistemi
E00407400691

Sürücü hava yast��� direksiyon simidinin ortas�ndaki
kapa��n alt�nda yer al�r. Ön yolcu hava yast���, gösterge
panelinin içinde üst torpido gözünün üstüne yerle�tirilir.
Sürücü ve ön yolcu hava yast�klar� yolcu koltu�u bo� olsa
bile birlikte �i�ecek �ekilde tasarlan�r.
Sürücü hava yast��� darbe �iddetine göre iki farkl� h�zda
aç�l�r.
Ön yolcu hava yast���, yolcu koltu�u bo� olsa bile sürücü
hava yast��� ile ayn� anda ve darbenin �iddetine ba�l�
olarak iki farkl� h�zda aç�l�r.
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Ön hava yast�klar�n�n aç�lmas�
E00407501530

Ön hava yast�klar� a�a��daki durumlarda 
���ECEK �EK�LDE TASARLANMI�TIR...…

Ön hava yast�klar� araç orta ve yüksek �iddetteki önden
darbelere maruz kald���nda �i�ecek �ekilde tasarlan�r.
Örnek durumlar çizimde gösterilmektedir.

Ön hava yast�klar� çarpma �iddeti hareket etmeyen veya
deforme olmayan sert bir duvara önden çarpma yakla��k
25 km/sa. ile k�yaslanabilen s�n�r�n üzerindeki darbelerde
�i�ecek �ekilde tasarlan�r. Darbenin �iddeti yukar�da
verilen s�n�r�n alt�nda ise ön hava yast�klar� �i�meyebilir.
Ancak araç deforme olarak veya hareket ederek
(örne�in, ba�ka bir hareket etmeyen araca, dire�e veya
korkulu�a) çarp��ma enerjisini emen bir cisim ile
çarp��t���nda bu h�z s�n�r� oldukça yüksek olacakt�r.
Önden çarpmalar konumunuzu kolayca
bozabilece�inden, emniyet kemerlerinizin uygun bir
�ekilde tak�lmas� her zaman önemlidir. Emniyet kemeriniz
hava yast��� �i�meye ba�lad��� ilk anda sizi
direksiyondan ve gösterge panelinden yeterince uzakta
tutmaya yard�mc� olacakt�r. Hava yast���n�n �i�mesinin ilk
kademesi en güçlü olan�d�r ve ciddi veya ölümcül
yaralanmalara neden olabilir. Bununla birlikte
arac�n�zdaki emniyet kemerleri çarpma s�ras�nda en
önemli koruma arac�n�zd�r. SRS hava yast�klar� ek
koruma sa�lamak amac�yla tasarlan�r. Bu nedenle sizin
ve di�er yolcular�n güvenli�i için emniyet kemerlerini her
zaman uygun �ekilde takt���n�zdan emin olun.

1- Yakla��k 25 km/sa. veya daha yüksek bir h�zla sert bir
duvara önden çarpma

2- Oklar aras�nda gösterilen taral� alanda orta ve yüksek
�iddetteki önden çarpma
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Ön hava yast�klar� a�a��daki durumlarda 
���MEYEB�L�R...…
Baz� önden çarp��malarda arac�n gövde yap�s� yolcular�
korumak için darbeyi emecek �ekilde tasarlan�r. (Darbeyi
emdi�i için araç gövdesinin ön k�sm� önemli ölçüde
deforme olabilir.) Böyle durumlarda ön hava yast�klar�
arac�n gövdesindeki deformasyona ve hasara
bak�lmaks�z�n �i�meyebilir.
Örnek durumlar çizimde gösterilmektedir.

Önden çarp��malar�n tüm tiplerinde ön hava yast�klar�
araç içindekileri korumad���ndan emniyet kemerlerinizi
her zaman do�ru bir �ekilde takt���n�zdan emin olun.

Ön hava yast�klar� a�a��daki durumlarda 
���ECEK �EK�LDE TASARLANMAMI�TIR...…
Ön hava yast�klar� içindekilere koruma sa�layamad���
durumlarda �i�meyecek �ekilde tasarlanm��t�r.
Bu gibi durumlar �ekilde gösterilmektedir.

Ön hava yast�klar� her tür çarpmada araç içindekileri
korumad���ndan emniyet kemerlerinizi her zaman do�ru
bir �ekilde takt���n�zdan emin olun.

1- Direk, a�aç veya di�er dar cisme çarpma s�ras�nda.
2- Kamyon kasas�n�n arkas�n�n alt�na giren araç
3- Önden yan darbeler

1- Arkadan çarp��malar
2- Yandan çarp��malar 
3- Araç yan taraf� veya tavan� üzerinde yuvarlan�r
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Ön hava yast�klar� a�a��daki durumlarda 
���EB�L�R...…
Arac�n alt taraf� orta derecede veya �iddetli bir darbeye
maruz kal�rsa (yürüyen aksamda hasar) ön hava
yast�klar� �i�ebilir.
Örnek durumlar çizimde gösterilmektedir.

�ekilde gösterildi�i gibi sizi kolayca bulundu�unuz
konumdan d��ar� ç�karabilecek beklenmedik belirli tipteki
darbelerin olmas� halinde ön hava yast�klar�
�i�ebilece�inden, emniyet kemerlerinizi her zaman
düzgün bir �ekilde takman�z önemlidir. Emniyet kemeriniz
hava yast��� �i�meye ba�lad��� ilk anda sizi
direksiyondan ve gösterge panelinden yeterince uzakta
tutmaya yard�mc� olacakt�r. Hava yast���n�n �i�mesinin ilk
kademesi en güçlüsüdür ve bu kademede hava yast��� ile
temas etmeniz halinde ciddi veya ölümcül yaralanmalara
neden olabilir.

1- Yüksek bir refüje/adaya veya bordüre çarpma
2- Araç derin bir çukura/deli�e dü�me
3- Araç dik bir yoku�tan a�a�� inerken yere çarpma

UYARI!
�� Direksiyon simidinin yumu�ak kapa��na rozet

veya aksesuar gibi bir �ey takmay�n. Hava
yast��� �i�erse yolculardan birine çarpabilir ve
yaralayabilir.

� Torpido gözünün üzerindeki k�sma bir �ey
koymay�n veya yap��t�rmay�n. Hava yast���
�i�erse yolculardan birine çarpabilir ve
yaralayabilir.

UYARI!
� Ön cama bir aksesuar takmay�n veya önüne

koymay�n. Bu nesneler hava yast���n�n
�i�mesini engelleyebilir veya hava yast�klar�
�i�erken bir yolcuya çarpar ve yaralayabilir.
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Yan hava yast��� sistemi*
E00407600303

Yan hava yast�klar� (A) sürücü ve ön yolcu koltuk s�rt
dayanaklar�ndad�r.
Yan hava yast��� ön koltukta bir yolcu olmasa bile,
sadece araca yandan bir darbe gelmesi halinde �i�ecek
�ekilde tasarlanm��t�r.

� Hava yast�klar� ile sürücü veya ön yolcu
aras�na paket, evcil hayvan veya herhangi bir
nesne koymay�n. Bu hava yast���n�n
performans�n� etkileyebilir veya hava yast���
�i�erken yaralanmaya neden olabilir.

� Hava yast���n�n �i�mesinden hemen sonra
çe�itli hava yast��� sistemi parçalar� s�cak
olabilir. Bu parçalara dokunmay�n. Yanma
tehlikesi vard�r.

� Hava yast��� sistemi bir kez çal��acak �ekilde
tasarlan�r. Hava yast�klar� bir kez �i�ince,
tekrar çal��maz. Bunlar�n derhal
de�i�tirilmeleri gerekir ve tüm hava yast���
sisteminizin MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisi taraf�ndan gözden geçirilmesini
öneririz.

UYARI!
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Burada gösterilen etiket bir yan hava yast��� olan koltuk
s�rt dayana��na tak�l�r.

Perde hava yast��� sistemi*
E00409100113

Perde hava yast�klar� ön direklerin ve yan tavan ray�n�n
içinde bulunur. Perde hava yast��� ön koltukta veya ikinci
koltukta bir yolcu olmasa bile, sadece araca yandan bir
darbe gelmesi halinde �i�ecek �ekilde tasarlanm��t�r.
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Yan hava yast�klar�n�n ve perde hava 
yast�klar�n�n aç�lmas�

E00407701444

Yan hava yast�klar� ve perde hava yast�klar�
a�a��daki durumlarda ���ECEK �EK�LDE
TASARLANMI�TIR...
Yan hava yast�klar� ve perde hava yast�klar�, yolcu
bölmesinin ortas�na orta �iddette veya kuvvetli bir yan
darbe geldi�inde �i�ecek �ekilde tasarlanm��t�r.
Örnek durum çizimde gösterilmektedir.

Arac�n�zdaki emniyet kemerleri çarpma s�ras�nda en
önemli koruma arac�n�zd�r. SRS yan hava yast�klar� ve
perde hava yast�klar� ek koruma sa�lamak amac�yla
tasarlan�r. Bu nedenle sizin ve di�er yolcular�n güvenli�i
için emniyet kemerlerini her zaman uygun �ekilde
takt���n�zdan emin olun.

Yan hava yast�klar� ve perde hava yast�klar�
a�a��daki durumlarda ���MEYEB�L�R...
Baz� yandan çarp��malarda arac�n gövde yap�s� yolcular�
korumak için darbeyi emecek �ekilde tasarlan�r. (Darbeyi
emdi�i için araç gövdesinin yan k�sm� önemli ölçüde
deforme olabilir.) Böyle durumlarda yan hava yast�klar�
ve perde hava yast�klar� arac�n gövdesindeki
deformasyon ve hasar ne olursa olsun �i�meyebilir. Ayn�
zamanda darbenin yerine ba�l� olarak yan hava yast�klar�
ve perde hava yast�klar� ayn� anda aç�lmayabilir. Örnek
durumlar çizimde gösterilmektedir.

1- Yolcu bölümünden uzaktaki bir alanda yan çarp��malar
2- Motosiklet veya benzeri küçük bir araç, araca yandan

çarpar.
3- Direk, a�aç veya di�er dar cisime çarpma
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Yan hava yast�klar� ve perde hava yast�klar�, yandan
çarp��malar�n tüm tiplerinde araç içindekileri
korumad���ndan emniyet kemerlerinizi her zaman
gerekti�i �ekilde tak�n.

Yan hava yast�klar� ve perde hava yast�klar�
a�a��daki durumlarda ���ECEK �EK�LDE
TASARLANMAMI�TIR...
Yan hava yast�klar� ve perde hava yast�klar�, araçtakilere
bir koruma sa�layamayaca�� durumlarda �i�ecek �ekilde
tasarlanmam��t�r. Tipik durumlar �ekilde gösterilmektedir.

4- Yandan darbeler
5- Araç yan taraf� veya tavan� üzerinde yuvarlan�r

1- Önden çarp��malar
2- Arkadan çarp��malar
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Yan hava yast�klar� ve perde hava yast�klar�,
çarp��malar�n tüm tiplerinde araç içindekileri
korumad���ndan emniyet kemerlerinizi her zaman
gerekti�i �ekilde tak�n.

UYARI!
� Yan hava yast�klar� ve perde hava yast�klar�,

belli yandan darbelerde sürücü ve ön yolcu
hava yast���n�n sa�lad��� korumay� art�rmak
için tasarlanm��t�r. Emniyet kemerleri düzgün
bir �ekilde tak�lmal� ve sürücü ve yolcu arkaya
do�ru iyice yaslanm�� olarak ve pencere veya
kap�ya do�ru e�ilmeden dik bir �ekilde
oturmal�d�r.

UYARI!
� Yan hava yast��� ve perde hava yast��� büyük

bir kuvvetle �i�er. Sürücü ve ön yolcunun
�i�en bir yan hava yast���ndan dolay� ciddi
veya hatta ölümcül yaralanma riskini azaltmak
için kollar�n� camdan ç�karmamalar� ve kap�ya
yaslanmamalar� gerekir.
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UYARI!
� �i�en bir yan hava yast���ndan yaralanma

riskini azaltmak için ikinci koltukta oturanlar�n
ön koltuklar�n s�rt dayanaklar�n� tutmalar�na
izin vermeyin. Çocuklara özel itina gösterilmeli

� Her iki ön koltu�un koltuk s�rt dayanaklar�n�n
yak�n�na veya önüne bir nesne koymay�n. Yan
hava yast���n�n uygun bir �ekilde �i�mesini
engelleyebilir ve ayr�ca yan hava yast���n�n
�i�mesi ile serbest bir �ekilde f�rlayarak
yaralanmaya neden olabilir.

� Her iki ön koltu�un s�rt dayana��na ç�kartma,
etiket veya di�er aksesuarlar� koymay�n.
Bunlar yan hava yast���n�n uygun bir �ekilde
�i�mesini engelleyebilir.

� Yan hava yast��� olan koltuklar�n üzerine koltuk
örtüsü koymay�n.
Yan hava yast��� bulunan koltuklar�n
kuma�lar�n� de�i�tirmeyin. Bunlar yan hava
yast���n�n uygun bir �ekilde �i�mesini
engelleyebilir.

UYARI!
� Perde hava yast�klar�n�n (B) aç�ld��� ön cam,

yan kap� cam�, ön ve arka direkler ve tavanda
yanlardaki tutamaklar gibi yerlere bir mikrofon
(A) veya ba�ka bir cihaz veya nesne monte
etmeyin. Perde hava yast��� aç�ld���nda
mikrofon veya ba�ka cihaz veya nesne büyük
bir kuvvetle savrulabilir veya perde hava
yast��� gerekti�i �ekilde aç�lamayabilir.
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SRS hava yast��� uyar� lambas�
E00407801588

Uyar� lambas�

Uyar� ekran� tip 1

Uyar� ekran� tip 2

Uyar� lambas�/ekran� sistemde bir ar�za oldu�unda yanar.
Buna ek olarak, sürücü bilgilendirme ekran�ndaki uyar�
ekran�nda gösterilir.
Normal olarak kontak anahtar� “ON” konumuna
getirildi�inde uyar� lambas� birkaç saniye yanmal� ve
sonra sönmelidir.
Buna ek olarak SRS hava yast��� ve ön gerdirici sistemi
çal���rken uyar� lambas� yanar ve yan�k kal�r.
SRS uyar� lambas�, ek güvenlik sistemi (SRS) ve emniyet
kemeri gergi sistemi taraf�ndan ortakla�a kullan�l�r.

UYARI!
� Elbise kancas�na bir ask� veya herhangi bir

a��r veya sivri nesne asmay�n. Perde hava
yast��� aç�ld���nda böyle bir nesne büyük bir
kuvvetle itilir ve perde hava yast���n�n do�ru
�ekilde aç�lmas�n� engelleyebilir. Elbiseleri
do�rudan elbise kancas�na (bir ask�
kullanmaks�z�n) as�n. Elbise kancas�n� ast���n�z
elbiselerin ceplerinde a��r ve sivri nesneler
olmamas�na dikkat edin.

� Ön yolcu koltu�una asla arkaya do�ru dönük
çocuk koltu�u yerle�tirmeyin. Öne bakan bir
çocuk koltu�u mümkünse arka koltukta
kullan�lmal�d�r. Öne bakan bir çocuk
koltu�unun ön yolcu koltu�unda kullan�lmas�
gerekiyorsa, koltu�u en geri konuma ayarlay�n
ve çocu�un çocuk koltu�unda ve kap�dan uzak
kalmas�n� sa�lamaya dikkat edin.

� Çocuk bir çocuk koltu�unda otursa bile,
çocu�un ön kap�ya do�ru e�ilmesine veya
yakla�mas�na izin vermeyin.
Çocu�un ba�� da, yan hava yast���n�n ve perde
hava yast���n�n bulundu�u yerin yak�n�nda
olmamal� veya buraya yaslanmamal�d�r. Yan
hava yast��� ve perde hava yast��� �i�ti�inde
tehlikelidir.
Bu talimatlar�n hepsine uymamak çocu�un
ciddi veya ölümcül bir �ekilde yaralanmas�na
neden olabilir.

� Yan hava yast��� ve perde hava yast��� sistemi
üzerinde ve çevresindeki i�lerin MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisi taraf�ndan yap�lmas�n�
öneririz.
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SRS hava yast��� bak�m�
E00407901547UYARI!

� Uyar� lambas�/ekran� a�a��daki gibi davran�rsa,
sistemde ar�za olabilir. SRS hava yast��� veya
emniyet kemeri ön gerdiricisi bir çarp��ma vs.
s�ras�nda normal çal��mayarak yaralanmaya
neden olabilir, bu nedenle bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine kontrol ettirin.
• Kontak anahtar� “ON” konumuna

getirildi�inde uyar� lambas� yanm�yor veya
yan�k kal�yor.

• Uyar� lambas� sürü� s�ras�nda yan�yor.
• Uyar� ekran� sürü� s�ras�nda çal���yor.

UYARI!
� SRS ile ilgili veya SRS’nin yak�n�ndaki

parçalar�n bak�m�n�n MITSUBISHI MOTORS
yetkili servisine yapt�r�lmas�n� öneririz.
SRS parçalar� veya kablolar� ile ilgili uygun
olmayan i�ler hava yast�klar�n�n istenmeden
�i�mesi ile sonuçlanabilir veya SRS’nin devre
d��� kalmas�na neden olabilir, her iki durumda
da ciddi yaralanmalar ortaya ç�kabilir.

� Direksiyon simidini, emniyet kemeri geri alma
mekanizmas�n� veya di�er SRS parçalar�n�
de�i�tirmeyin. Örne�in, direksiyon simidinin
de�i�tirilmesi veya ön tampon veya arac�n
karoseri üzerindeki de�i�iklikler SRS’nin
çal��mas�n� olumsuz bir �ekilde etkileyebilir ve
olas� yaralanmalara neden olabilir.

� Arac�n�zda bir hasar olu�ursa, SRS’nin düzgün
bir �ekilde çal��t���ndan emin olmak için
kontrol ettirmenizi öneririz.

� Yan hava yast��� olan araçlarda ön koltuklar�,
orta sütunlar� ve orta konsolu de�i�tirmeyin.
Bu SRS’nin çal��mas�n� olumsuz yönde
etkileyerek olas� yaralanmalara neden olabilir.
Yan hava yast���n�n yak�n�nda koltuk
kuma��nda, ön ve arka direklerde ve tavandaki
yan rayda bir y�rt�lma, çizilme, çatlak veya
hasar tespit etti�inizde SRS sistemini bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisinde
kontrol ettirmelisiniz.
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NOT
� Arac�n�z�n mülkiyetini ba�ka bir ki�iye devrederken,

yeni sahibine arac�n SRS ile donat�lm�� oldu�unu
söylemenizi ve bu kullanma el kitab�ndaki ilgili
bölümü göstermenizi önemle tavsiye ederiz.

� Arac�n�z hurdaya ayr�lacaksa, bunu yerel mevzuata
uygun �ekilde yap�n ve hava yast��� sisteminin
güvenli bir �ekilde sökülmesi için bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisi ile temasa geçin.
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Göstergeler
E00500101222

Devir göstergesi
E00500301064

Devir göstergesi motor devrini gösterir (dev/dak). Devir
göstergesi, arac� daha ekonomik bir �ekilde kullanman�za
yard�mc� olabilir ve sizi a��r� motor devirleri konusunda
uyar�r (K�rm�z� bölge).

1- Devir göstergesi → S. 2
2- Sürücü bilgilendirme ekran� → S. 4

Bilgi ekran� listesi → S. 46
3- H�z göstergesi (km/sa. veya mil/sa. + km/sa.)
4- Gösterge tablosu parlakl�k dü�mesi (gösterge

ayd�nlatmas� kontrolü)
→ S. 3

D�KKAT!
�� Yolculuk s�ras�nda devir göstergesini

gözleyerek ibrenin k�rm�z� bölgeye
girmemesine dikkat edin (a��r� motor devri).

BK0127400EN book  Page 2  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Göstergeler ve kumandalar

3-3

3

Gösterge tablosu parlakl�k dü�mesi
(gösterge ayd�nlatmas� kontrolü)

E00519800244

Bu dü�meye her bas��ta bir ses duyulur ve göstergenin
parlakl��� de�i�ir.

NOT
� Park lambalar� yanarken 8, yanmazken 8 farkl�

parlakl��a ayarlayabilirsiniz.
� Far dü�mesi "OFF" (KAPALI) konumda de�ilse,

gösterge parlakl��� d��ar�daki ���k seviyesine ba�l�
olarak otomatik olarak ayarlan�r.

� Kontak kapat�ld���nda, göstergelerin parlakl�k
seviyesi kaydedilir.

� Park lambalar� yan�yorken dü�meye basarsan�z ve 1
saniyeden daha uzun süre bas�l� tutarsan�z, parlakl�k
seviyesi maksimum seviyeye ula��r. Tekrar dü�meye
bas�p 1 saniyeden fazla bas�l� tutmak, parlakl���n
tekrar eski seviyesine dönmesini sa�lar.

1- Parlakl�k ekran�
2- Parlakl�k ayar dü�mesi
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Sürücü bilgilendirme ekran�
E00519900825

[Çift kavrama (SST) araçlar hariç]
Ayarlama i�lemlerini yapmaya kalk��madan önce her zaman arac� güvenli bir yere park edin.
Sürücü bilgilendirme ekran�nda a�a��daki bilgiler bulunmaktad�r: uyar�lar, kilometre sayac�, mesafe sayac�, bak�m
hat�rlat�c�lar, motor so�utma suyu s�cakl���, kalan yak�t, d�� s�cakl�k, vites kolu konumu, 4WD çal��ma durumu, ortalama
ve anl�k yak�t tüketimi, sürü� menzili, ortalama h�z ve gösterge tablosu parlakl���.
Sürücü bilgilendirme ekran� üzerinden, kullan�lan dil ve birimler gibi seçeneklerin de�i�tirilmesi de mümkündür.

Kontak anahtar� OFF 
konumundayken:

Kontak ON konumdayken (M/T)Kontak anahtar� "ON" konumdayken 
(Otomatik �anz�man, CVT)

Tip 1 Tip 2 Tip 1 Tip 2 Tip 1 Tip 2

1-  uyar� görüntüleme ekran� (kontak anahtar� OFF
konumdayken) → S. 8

2- Bilgi ekran� (kontak anahtar� OFF konumundayken)
→ S. 8
Öncelikli uyar� ekran� (kontak anahtar� OFF
konumundayken) → S. 10

3- Kap� aç�k ikaz ekran� (kontak anahtar� OFF
konumdayken) → S. 12

4- Sürü� modu göstergesi ekran�* → S. 14
5-  uyar� görüntüleme ekran� (kontak anahtar� ON

konumdayken) → S. 14
6- Aktif stabilite kontrolü (ASC) OFF görüntüleme ekran�*

→ S. 14
7- D�� s�cakl�k gösterge ekran� → S. 25
8- EKONOM� modu göstergesi* → S. 27
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9- Bilgi ekran� (kontak anahtar� ON konumundayken)
→ S. 15
Öncelikli uyar� ekran� (kontak anahtar� ON
konumdayken) → S. 23

10- Kalan yak�t gösterge ekran� → S. 26
11- Vites konumu gösterge ekran�* → S. 25
12- Motor so�utma suyu s�cakl��� ekran�*→ S. 17
13- Otomatik durma/çal��ma (AS&G) gösterge ekran�* →

S. 29
Otomatik durma/çal��ma (AS&G) KAPALI gösterge
ekran�* → S. 37

14- Vites konumu gösterge ekran�* → S. 40
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[Çift kavrama (SST) araçlar için]
Ayarlama i�lemlerini yapmaya kalk��madan önce her zaman arac� güvenli bir yere park edin.
Sürücü bilgilendirme ekran�nda a�a��daki bilgiler bulunmaktad�r: uyar�lar, kilometre sayac�, mesafe sayac�, bak�m
hat�rlat�c�lar, motor so�utma suyu s�cakl���, kalan yak�t, d�� s�cakl�k, Çift kavrama (SST) kontrol modu, 4WD çal��ma
durumu, vites kolu konumu, ortalama ve anl�k yak�t tüketimi, sürü� menzili, ortalama h�z ve gösterge tablosu parlakl���.
Sürücü bilgilendirme ekran� üzerinden, kullan�lan dil ve birimler gibi seçeneklerin de�i�tirilmesi de mümkündür.

Kontak anahtar� OFF konumundayken: Kontak ON konumundayken

1-  uyar� görüntüleme ekran� (kontak anahtar� OFF
konumdayken) → S. 8

2- Bilgi ekran� (kontak anahtar� OFF konumundayken)
→ S. 8
Öncelikli uyar� ekran� (kontak anahtar� OFF
konumundayken) → S. 10

3- Kap� aç�k ikaz ekran� (kontak anahtar� OFF
konumdayken) → S. 12

4- Sürü� modu göstergesi ekran� → S. 14
5- D�� s�cakl�k gösterge ekran� → S. 25

6-  uyar� görüntüleme ekran� (kontak anahtar� ON
konumundayken)
→ S. 14

7- Bilgi ekran� (kontak anahtar� ON konumundayken)
→ S. 15
Öncelikli uyar� ekran� (kontak anahtar� ON
konumdayken) → S. 23

8- Kalan yak�t gösterge ekran� → S. 26
9- Çift kavrama (SST) kontrol modu görüntüleme ekran�

→ S. 25
10- Motor so�utma suyu s�cakl�k göstergesi → S. 17
11- Vites konumu gösterge ekran� → S. 25
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NOT
� Yak�t miktar birimleri, s�cakl�k birimleri, ekran dili ve

di�er ayarlar de�i�tirilebilir.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

� Kontak anahtar�n�n OFF veya ON konumunda
olmas�na göre ekran farkl�d�r.
“Bilgi ekran� (kontak anahtar� OFF konumundayken)”
konusuna bak�n, sayfa 8.
“Uyar� ekran� listesi (kontak anahtar� OFF
konumundayken)” konusuna bak�n, sayfa 48.
“Bilgi ekran� (kontak anahtar� OFF konumundan ON
konumuna getirildi�inde" konusuna bak�n, sayfa 12.
“Bilgi ekran� (kontak anahtar� ON konumundayken)”
konusuna bak�n, sayfa 15.
“Uyar� ekran� listesi (kontak anahtar� ON
konumundayken)” konusuna bak�n, sayfa 50.

Sürücü bilgilendirme dü�mesi
E00520000679

Bilgi ekran� dü�mesini her kulland���n�zda, bir uyar� sesi
duyulur ve sürücü bilgilendirme ekran�, uyar�lar, kilometre
sayac� (tip 1), mesafe sayac�, bak�m hat�rlat�c�, motor
so�utma suyu s�cakl��� (tip 1), ortalama ve anl�k yak�t
tüketimi, sürü� menzili ve ortalama h�z ekran� gibi bilgiler
aras�nda de�i�ir.
Sürücü bilgilendirme dü�mesini kullanarak, sürücü
bilgilendirme ekran� üzerinde kullan�lan dil ve birimler gibi
seçeneklerin de�i�tirilmesi de mümkündür.

12- Aktif stabilite kontrolü (ASC) OFF görüntüleme ekran�
→ S. 14
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 uyar� görüntüleme ekran�
(kontak OFF konumdayken)

E00520100579

Sürücü bilgilendirme dü�mesine bast�ktan
sonra uyar� ekran�ndan önceki ekrana
dönerseniz,  i�areti gösterilir.
“Uyar� gösterilmeden önceki ekrana dönmek
için” konusuna bak�n sayfa 10.
Ayr�ca gösterilenden ba�ka uyar� varsa da
bu i�aret gösterilir. Uyar� gösterme nedeni
ortadan kalk�nca  i�areti otomatik olarak
kaybolur.

NOT
�  uyar�s� gösterilince bilgi ekran�

üzerinde, uyar� ekran� tekrar
görüntülenebilir.
“Bilgi ekran� (kontak anahtar� OFF
konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 8.
“Bilgi ekran� (kontak anahtar� ON
konumdayken)” konusuna bak�n, sayfa
15.

Bilgi ekran� (kontak anahtar� OFF 
konumundayken)

E00520200684

Sürücü bilgilendirme dü�mesine her bas��ta ekran
a�a��daki s�raya göre de�i�ir.

Tip 1

Tip 2

Bir uyar�
mevcut de�ilse

Bir uyar�
mevcutsa

Bir uyar�
mevcut de�ilse

Bir uyar�
mevcutsa
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Kilometre sayac�/Mesafe sayac�
E00521201620

Sürücü bilgilendirme dü�mesine her hafif bas��ta ekran
de�i�ir.

Kilometre sayac�/Mesafe Sayac� → Kilometre
sayac�/Mesafe sayac� → Servis hat�rlat�c� → Uyar�
ekran�n�n yeniden görüntülenmesi → Kilometre
sayac�/Mesafe sayac�

Kilometre sayac�
Kilometre sayac� yap�lan kilometreyi gösterir.
Mesafe sayac�
Mesafe sayac� iki nokta aras�nda kat edilen mesafeyi
gösterir.

Mesafe sayac�n�n s�f�rlanmas�
Ekran� s�f�rlamak için sürücü bilgilendirme dü�mesini 2
saniye veya daha fazla süreyle bas�l� tutun. Sadece o
anda gösterilen de�er s�f�rlan�r.

Örnek
Mesafe sayac�  gösterilirse, sadece mesafe sayac�
s�f�rlan�r.

1- Kilometre sayac� (Tip 1)/Mesafe sayac�
2- Kilometre sayac� (Tip 1)/Mesafe sayac�
3- Servis hat�rlat�c�s�
4- Bir uyar� ekran�n�n tekrar görüntülenmesi

Mesafe sayac�n�  ve mesafe sayac�n�  kullanma
örne�i

Kilometre sayac�n�  kullanarak güncel olarak evden
itibaren iki mesafeyi ve mesafe sayac�n�  kullanarak
iki belirli nokta aras�nda kat edilen mesafeyi ölçmek
mümkündür.

Tip 1

Tip 2

BK0127400EN book  Page 9  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



3-10

Göstergeler ve kumandalar

3

NOT
� Bir uyar� gösterilmezse geçi� s�ras�:  Kilometre

sayac�/Mesafe sayac� → Kilometre
sayac�/Mesafe sayac� → Servis hat�rlat�c� →
Kilometre sayac�/Mesafe sayac� .

� Her iki günlük kilometre sayac�  ve  9999.9 km
(9999.9 miles) kadar ölçebilir.
Mesafe sayac� 9999.9 km'yi (9999.9 mil) geçerse,
0.0 km'ye (0.0 mil) döner.

� Akü ba�lant�s� kesildi�inde, mesafe sayac�  ve 
haf�zas� silinir ve ekranlar 0.0 km (0.0 mil) döner. 

Servis hat�rlat�c�s�
E00521300871

Bu ekran, bir sonraki bak�ma kadar olan
mesafeyi ve ay baz�nda süreyi belirtir.
“Servis hat�rlat�c�” konusuna bak�n, sayfa
28.

Öncelikli uyar� ekran� (kontak anahtar� OFF 
konumdayken)

E00520500687

Farlar�n aç�k kald��� hat�rlatmas� gibi haber verilmesi
gereken bilgi varsa, uyar� bir uyar� sesi duyulur ve sürücü
bilgilendirme ekran�, uyar� ekran�na döner. �lgili sayfaya
bak�n ve gerekli önlemleri al�n.
Uyar� görüntüleme nedeni ortadan kalk�nca uyar� ekran�
otomatik olarak kaybolur.
“Uyar� ekran� listesi (kontak anahtar� OFF
konumundayken)” konusuna bak�n, sayfa 48.

Tip 1

Tip 2

1- Uyar� gereksinimi olu�tu�unda
2- Neden ortadan kald�r�ld���nda

Tip 1

Tip 2
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Uyar� gösterilmeden önceki ekrana dönmek için
Uyar� ekran�n�n nedeni ortadan kald�r�lmam�� olsa bile
uyar�n�n gösterilmesinden önceki ekrana dönebilirsiniz.
Sürücü bilgilendirme dü�mesine basarsan�z, ekran,
uyar�n�n gösterilmesinden önceki ekrana döner ve 
i�areti (A) gösterilir.

NOT
� Ekran�n üst sa� taraf�nda “ ” veya “ ” ile gösterilen

uyar� ekran� de�i�tirilebilir. Ekran� de�i�tirmek
isterseniz sürücü bilgilendirme dü�mesine a�a��daki
gibi bas�n.
“ ”: Yava�ça bas�n.
“ ”: Yakla��k 2 saniye veya daha fazla bas�n.

Bir uyar� ekran�n�n tekrar görüntülenmesi
 i�areti görüntülendi�inde, sürücü bilgilendirme

dü�mesine birkaç kez yava�ça basarsan�z, geçti�iniz
uyar� ekran� tekrar gösterilir.
“Bilgi ekran� (kontak anahtar� OFF konumdayken)”
konusuna bak�n, sayfa 8.

Tip 1

Tip 2
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Kap� aç�k ikaz� görüntüleme ekran� (kontak 
anahtar� OFF konumdayken)

E00520600356

Kap�lardan biri veya bagaj kapa�� tam olarak kapal�
de�ilse, aç�k kap� veya bagaj kapa�� oldu�unu belirtir.

Bilgi ekran� (kontak anahtar� OFF 
konumundan ON konumuna getirildi�inde)

E00520700735

Kontak anahtar� ON konumuna getirildi�inde ekran
a�a��daki �ekilde de�i�ir.

1- Kap�lar veya bagaj kapa�� kapal�
2- Kap�lar veya bagaj kapa�� aç�k

Tip 1

Tip 2

1- Kontak OFF konumdayken ekran
2- Sistem kontrol ekran�
3- Kontak ON konumdayken ekran

Tip 1

Tip 2
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Sistem kontrol ekran�
Kontak anahtar� ON konumuna getirildi�inde sistem
kontrol ekran� 4 saniye süreyle gösterilir. Herhangi bir
hata yoksa, bilgi ekran� (kontak anahtar� ON
konumdayken) görüntülenir.
Hata varsa, ekranda uyar� göstergesi görüntülenir.
“Uyar� ekran� listesi (kontak anahtar� ON
konumundayken)” konusuna bak�n, sayfa 50.

NOT
� Sistem kontrol ekran�, arac�n donan�m�na ba�l�

olarak de�i�ir.

Servis hat�rlat�c�s�
Periyodik bak�m zaman� gelince, kontak anahtar� ON
konumuna getirildikten sonra birkaç saniye süreyle "uyar�
ekran�" görüntülenir. “Servis hat�rlat�c�” konusuna bak�n,
sayfa 28.
Tip 1

Tip 2

Tip 1 Tip 2
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Sürü� modu göstergesi ekran�*
E00520800387

Bu 4WD çal��ma durumunu gösterir.
Sürü� modu seçicisi ile “4WD LOCK”
modunu seçerseniz ekranda “4WD LOCK”
ibaresi görüntülenir; “4WD AUTO” modunu
seçerseniz “4WD” ibaresi görüntülenir.
2WD modu seçilince hiçbir �ey gösterilmez.
“Sürü� modu seçicisi” konusuna bak�n,
sayfa 88.

 uyar� görüntüleme ekran�
(kontak anahtar� ON 
konumundayken)

E00520900362

Sürücü bilgilendirme dü�mesine bas�nca ve
uyar� ekran�na gelince gösterilir.
Ayr�ca gösterilenden ba�ka uyar� varsa da
bu i�aret gösterilir.
Uyar� gösterme nedeni ortadan kalk�nca
i�areti otomatik olarak kaybolur.

NOT
�  uyar�s� gösterilince bilgi ekran�

üzerinde, uyar� ekran� tekrar
görüntülenebilir.
“Bilgi ekran� (kontak anahtar� OFF
konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 8.
“Bilgi ekran� (kontak anahtar� ON
konumdayken)” konusuna bak�n, sayfa
15.

Aktif stabilite kontrolü (ASC) OFF 
görüntüleme ekran�*

E00521000487

Aktif stabilite kontrolü (ASC) ASC OFF
dü�mesi ile devre d��� b�rak�ld���nda
gösterilir.
ASC sisteminde bir ar�za varsa, ASC OFF
ekran� gösterilir.
“ASC DEVRE DI�I BIRAKMA dü�mesi”
konusuna bak�n, sayfa .112.

Tip 1

Tip 2
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Bilgi ekran� (kontak anahtar� ON 
konumundayken)

E00521100651

Sürücü bilgilendirme dü�mesine her bas��ta ekran
a�a��daki s�raya göre de�i�ir.

Tip 1

Tip 2

Bir uyar� mevcut de�ilse

Bir uyar� mevcutsa

Bir uyar� mevcut de�ilse

Bir uyar� mevcutsa
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NOT
� Arac� kullan�rken sürücü bilgilendirme dü�mesini

çal��t�rsan�z bile fonksiyon ayar ekran� gösterilmez.
Ayarlama i�lemlerini yapmaya kalk��madan önce her
zaman arac� güvenli bir yere park edin.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

� Bir sistem ar�zas� gibi haber verilecek bir bilgi varsa,
uyar� sesi duyulur ve ekran de�i�ir.
“Öncelikli uyar� ekran� (kontak anahtar� ON
konumdayken)” konusuna bak�n, sayfa 23.

Kilometre sayac�/Mesafe sayac�
E00521201095

Kontak anahtar� OFF konumundayken
çal��t�rma yöntemi ile ayn�d�r.
Daha fazla ayr�nt� için “Kilometre
Sayac�/Mesafe Sayac�” konusuna bak�n,
sayfa 9.

1- Kilometre sayac� (Tip 1)/Mesafe sayac�
2- Kilometre sayac� (Tip 1)/Mesafe sayac�
3- Servis hat�rlat�c�s�
4- Motor so�utma suyu s�cakl��� göstergesi (Tip 1)
5- Sürü� menzili göstergesi (Tip 1)
6- Ortalama h�z göstergesi, ortalama yak�t tüketimi

göstergesi, anl�k yak�t tüketimi göstergesi (Tip1)
7- Sürü� menzili göstergesi, anl�k yak�t tüketimi

göstergesi (Tip 2)
8- Ortalama yak�t tüketimi göstergesi, anl�k yak�t tüketimi

göstergesi (Tip 2)
9- Ortalama h�z göztergesi, anl�k yak�t tüketimi göstergesi

(Tip 2)
10- Fonksiyon ayar ekran�
11- Bir uyar� ekran�n�n tekrar görüntülenmesi

Tip 1 Tip 2
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Servis hat�rlat�c�s�
E00521300884

Bu ekran, bir sonraki bak�ma kadar olan
mesafeyi ve ay baz�nda süreyi belirtir.
“Servis hat�rlat�c�” konusuna bak�n, sayfa
28.

Motor so�utma suyu s�cakl���
ekran�

E00521400625

Bu motor so�utma suyu s�cakl���n� gösterir.
So�utma suyu �s�n�rsa, “ ” yan�p söner. 
Arac� kullan�rken motor so�utma suyu
s�cakl�k ekran�na dikkat edin.

Tip 1

Tip 2

D�KKAT!

� Motor a��r� �s�n�rsa, “ ” yan�p
söner. Bu durumda, çubuk grafi�i
k�rm�z� alandad�r. Arac� derhal
güvenli bir yere park edin ve
gerekli önlemleri al�n. “Motorun
a��r� �s�nmas�” konusuna bak�n,
sayfa 7.

Tip 1

Tip 2
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Sürü� menzili ekran�
E00521500701

Bu ekran yakla��k sürü� menzilini gösterir
(kilometre veya mil olarak arac�
kullanabilece�iniz mesafe). Sürü� menzili
yakla��k 50 km'nin (30 mil) alt�na dü�erse, “-
--” gösterilir.
Mümkün oldu�a kadar k�sa zamanda yak�t
doldurun.

NOT
� Sürü� menzili yak�t tüketimi verilerine

ba�l� olarak belirlenir. Bu sürü�
ko�ullar�na ve sürücü al��kanl�klar�na
ba�l� olarak de�i�ebilir. Gösterilen
mesafeye kaba bir tahmin gözüyle
bak�n.

� Yak�t ekleyince sürü� menzilinin ekran�
güncelle�tirilir.
Ancak sadece az miktarda yak�t
eklerseniz gerçek de�er gösterilemez.
Mümkünse depoyu tam olarak
doldurun.

� Bazen gösterilen sürü� menzili de�eri,
arac� çok dik bir rampaya park
ederseniz de�i�ebilir. Bu depodaki
yak�t�n hareketinden kaynaklan�r ve bir
ar�za göstermez.

� Bu ekran ayar� istenilen birime göre
de�i�tirilebilir (km veya mil).
“Fonksiyon ayarlar�n� de�i�tirme
(kontak anahtar� ON konumundayken)”
konusuna bak�n, sayfa 32.

Tip 1 Tip 2
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Ortalama h�z ekran�
E00521600773

Bu son s�f�rlamadan o ana kadar geçen
zaman içerisinde yap�lan ortalama h�z�
gösterir.
A�a��daki gibi 2 mod ayar� vard�r.
Ortalama h�z ekran ayar�n� de�i�tirme
yöntemi için, “Fonksiyon ayarlar�n�n
de�i�tirilmesi (kontak anahtar� “ON” iken)”
konusuna bak�n, sayfa 32. 

Manuel s�f�rlama modu
� Ortalama h�z gösterilirken sürücü

bilgilendirme dü�mesini bas�l�
tutarsan�z, gösterilmekte olan ortalama
h�z s�f�rlan�r.

� Kontak anahtar� ACC veya LOCK
konumundan ON konumuna
getirildi�inde mod ayar� otomatik olarak
manuelden otomati�e geçer.
Mod ayar� otomatik s�f�rlama moduna
otomatik olarak de�i�tirilse de, mod
ayar�n� manuel s�f�rlama moduna
de�i�tirirseniz, ekran�n en son
s�f�rland��� zamanki ortalama h�z
gösterilir.

Tip 1 Tip 2
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Otomatik s�f�rlama modu
� Ortalama h�z gösterilirken sürücü

bilgilendirme dü�mesini bas�l�
tutarsan�z, gösterilmekte olan ortalama
h�z s�f�rlan�r.

� 4 saat veya daha uzun süre kontak
anahtar� ACC veya LOCK konumunda
kal�rsa ortalama h�z ekran� otomatik
olarak s�f�rlan�r.

NOT
� Ortalama h�z göstergesi ve ortalama

yak�t tüketimi göstergesi her iki
otomatik ve manuel s�f�rlama modunda
ayr� ayr� s�f�rlanabilir.

� Ortalama h�z ölçülemedi�i zaman “---”
gösterilir.

� Ba�lang�ç (varsay�lan) ayar� “Otomatik
s�f�rlama modudur”.

� Bu ekran ayar� istenilen birime göre
de�i�tirilebilir (km/sa. veya mil/sa.).
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi
(kontak anahtar� ON konumundayken)”
konusuna bak�n, sayfa 32. 

� Akü ba�lant�s� sökülürse, ortalama h�z
otomatik s�f�rlama modu veya manuel
s�f�rlama modu haf�zas� ekran� silinir.

Ortalama yak�t tüketimi ekran�
E00521700758

Bu ekran, son s�f�rlamadan o ana kadar
geçen zaman içerisindeki ortalama yak�t
tüketimini gösterir.
A�a��daki gibi 2 mod ayar� vard�r.
Ortalama yak�t tüketimi ekran ayar�n�
de�i�tirme için, “Fonksiyon ayarlar�n�
de�i�tirme (kontak anahtar� ON
konumdayken)” konusuna bak�n, sayfa 32.

Anl�k yak�t sayac�nda " " (A) i�areti
ortalama yak�t tüketimini gösterir.

Tip 1 Tip 2
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Manuel s�f�rlama modu
� Ortalama yak�t tüketimi gösterilirken,

sürücü bilgilendirme dü�mesini bas�l�
tutarsan�z, gösterilmekte olan ortalama
yak�t tüketimi s�f�rlan�r.

� Kontak anahtar� ACC veya LOCK
konumundan ON konumuna
getirildi�inde mod ayar� otomatik olarak
manuelden otomati�e geçer.
Mod ayar� otomatik s�f�rlama moduna
otomatik olarak de�i�tirilse de, mod
ayar�n� manuel s�f�rlama moduna
de�i�tirirseniz, ekran�n en son
s�f�rland��� zamanki ortalama yak�t
tüketimi gösterilir.

Otomatik s�f�rlama modu
� Ortalama yak�t tüketimi gösterilirken,

sürücü bilgilendirme dü�mesini bas�l�
tutarsan�z, gösterilmekte olan ortalama
yak�t tüketimi s�f�rlan�r.

� 4 saat veya daha uzun süre kontak
anahtar� ACC veya LOCK konumunda
kal�rsa ortalama yak�t tüketimi ekran�
otomatik olarak s�f�rlan�r.

NOT
� Ortalama h�z göstergesi ve ortalama

yak�t tüketimi göstergesi her iki
otomatik ve manuel s�f�rlama modunda
ayr� ayr� s�f�rlanabilir.

� Ortalama yak�t tüketimi ölçülemedi�i
zaman “---” gösterilir.

� Ba�lang�ç (varsay�lan) ayar� “Otomatik
s�f�rlama modudur”.

� Ortalama yak�t tüketimi sürü�
ko�ullar�na (yol ko�ullar�, arac� nas�l
kulland���n�z vs.) ba�l�d�r. Gösterilen
yak�t tüketimi gerçek yak�t tüketiminden
farkl� olabilir. Gösterilen yak�t tüketimine
kaba bir tahmin gözüyle bak�n.

� Akü ba�lant�s� sökülürse, ortalama
yak�t tüketimi otomatik s�f�rlama modu
veya manuel s�f�rlama modu haf�za
ekran� silinir.

� Ekran ayarlar� istenilen birimlere
de�i�tirilebilir {km/l, mpg (US), mpg
(UK) veya l/100 km}.
“Fonksiyon ayarlar�n� de�i�tirme
(kontak anahtar� ON konumundayken)”
konusuna bak�n, sayfa 32.
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Anl�k yak�t tüketimi ekran�
E00521800560

Sürü� esnas�nda,anl�k yak�t tüketimi bir
çubuk grafi�i ile gösterir.

Anl�k yak�t tüketimi ortalama yak�t tüketimini
a�arsa, anl�k yak�t tüketimi ye�il çubuk
grafi�i ile gösterilir. (Tip 2)
Anl�k yak�t tüketiminin ortalama yak�t
tüketiminin alt�nda olmas�na dikkat edin,
daha etkin yak�t tüketimi mümkün hale
gelebilir.

NOT
� Anl�k yak�t tüketimi ölçülemedi�i zaman

çubuk grafik gösterilmez.
� Ekran ayarlar� istenilen birimlere

de�i�tirilebilir {km/l, mpg (US), mpg
(UK) veya l/100 km}.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi
(kontak anahtar� ON konumundayken)”
konusuna bak�n, sayfa 32. 

� Ye�il çubuk grafi�ini iptal etmek
mümkündür:
“Fonksiyon ayarlar�n� de�i�tirme
(kontak anahtar� ON konumundayken)”
konusuna bak�n, sayfa 32.

Tip 1 Tip 2
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Fonksiyon ayar ekran�
E00521900138

“Ekran dili”, “S�cakl�k birimi”, “Yak�t tüketimi
birimi” ve “Ortalama yak�t tüketimi ve h�z
s�f�rlama yöntemi” vs. ayarlar� istenildi�i gibi
de�i�tirilebilir.
“Fonksiyon ayarlar�n� de�i�tirme (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna
bak�n 32.

“Öncelikli uyar� ekran� (kontak anahtar� ON 
konumdayken)

E00522000790

Uyar� ekran�
Bir sistem ar�zas� gibi haber verilecek bir bilgi oldu�u
zaman, uyar� sesi duyulur ve bilgi ekran� uyar� ekran�
görüntülenir.
Uyar� listesine bak�n ve gerekli önlemleri al�n.
“Uyar� ekran� listesi (kontak anahtar� ON
konumundayken)” konusuna bak�n, sayfa 50.
Uyar� görüntüleme nedeni ortadan kalk�nca uyar� ekran�
otomatik olarak kaybolur.

Uyar� gösterilmeden önceki ekrana dönmek için
Uyar� ekran�n�n nedeni ortadan kald�r�lmam�� olsa bile
uyar�n�n gösterilmesinden önceki ekrana dönebilirsiniz.

Sürücü bilgilendirme dü�mesine basarsan�z, ekran,
uyar�n�n gösterilmesinden önceki ekrana döner ve 
i�areti (A) gösterilir.
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NOT
� Ekran�n üst sa� taraf�nda “ ” veya “ ” ile gösterilen

uyar� ekran� de�i�tirilebilir. Ekran� de�i�tirmek
isterseniz sürücü bilgilendirme dü�mesine a�a��daki
gibi bas�n.
“ ”: Yava�ça bas�n.
“ ”: Yakla��k 2 saniye veya daha fazla bas�n.

Bir uyar� ekran�n�n tekrar görüntülenmesi
 i�areti görüntülendi�inde, sürücü bilgilendirme

dü�mesine birkaç kez yava�ça basarsan�z, geçti�iniz
uyar� ekran� tekrar gösterilir.

Di�er öncelikli uyar�lar
Her sistemin çal��ma statüsü bilgi ekran�nda gösterilir.
Daha fazla ayr�nt� için uyar� ekran listesindeki ilgili
sayfaya bak�n.
“Öncelikli uyar� ekran� (kontak anahtar� ON
konumdayken)” konusuna bak�n, sayfa 57.

Tip 1

Tip 2
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Vites kolu konumu gösterge 
ekran*

E00532500264

Vites kolunun konumunu gösterir.
“Vites kolu kullan�m�” konusuna bak�n, sayfa
42.53
“Vites kolu kullan�m�”, konusuna bak�n,
sayfa 66.

D�� s�cakl�k ekran�
E00522100427

Bu, arac�n d���ndaki s�cakl��� gösterir.

NOT
� Bu ekran ayar� istenilen birime göre

de�i�tirilebilir (°C veya°F).
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi
(kontak anahtar� ON konumundayken)”
konusuna bak�n, sayfa 32. 

� Gösterilen s�cakl�k, sürü� ko�ullar� gibi
faktörlere ba�l� olarak gerçek d��
s�cakl�ktan farkl� olabilir.

Çift kavrama (SST) kontrol modu 
göstergesi*

E00526500025

Çift Kavrama (SST) kontrol modu çal��ma
durumu gösterilir.
"Çift kavrama (SST) kontrol modu"
konusuna bak�n, sayfa 72.
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Kalan yak�t ekran�
E00522200271

Kalan yak�t miktar�n� gösterir.

NOT
� Depoya yak�t eklenmesinden sonra ekran�n do�ru

de�eri göstermesi birkaç saniye alabilir.
� Kontak anahtar� ON konumundayken yak�t

eklenirse, yak�t göstergesi yak�t seviyesini hatal�
gösterebilir.

Depo kapa�� i�areti
E00522300197

Ok (A) i�areti yak�t deposu doldurma kapa��n� arac�n sol
taraf�nda bulundu�unu gösterir. (“Yak�t deposunun
doldurulmas�” konusuna bak�n, sayfa 3)

D�KKAT!
� Arac� yak�t bitinceye kadar kullanmay�n, aksi

takdirde, katalitik konvertör olumsuz
etkilenebilir. Uyar� ekran� görüntülenirse, en
k�sa zamanda yak�t temin edin.

Tip 1 Tip 2
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Kalan yak�t miktar� uyar� ekran�
E00522400563

Yak�t miktar� 10 litreye dü�ünce bilgi ekran� kalan yak�t
miktar� uyar� ekran�na döner ve “ ” i�areti (B) kalan yak�t
miktar� ekran�nda yava�ça yan�p söner (yakla��k
saniyede bir kez). Birkaç saniye sonra bilgi ekran� kalan
yak�t�n uyar� ekran�ndan önceki ekrana döner.
Yak�t daha da azalarak 5 litreye dü�erse, bilgi ekran�
kalan yak�t miktar� uyar� ekran�na döner ve “ ” Uyar� (B)
kalan yak�t miktar� ekran�nda h�zl�ca yan�p söner
(yakla��k saniyede iki kez).

NOT
� Rampalarda veya virajlarda yak�t�n depodaki

hareketi nedeniyle yak�t miktar� hatal� gösterilebilir.

EKONOM� modu göstergesi  *
E00529300053

Rusya, Kazakistan ve Ukrayna için üretilen
araçlar hariç, bu gösterge, ekonomik sürü�
sa�land���nda görüntülenecektir.

Tip 1

Tip 2
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Servis hat�rlat�c�s�
E00522500838

MITSUBISHI MOTORS taraf�ndan önerilen bir sonraki
periyodik bak�ma kadar kalan yakla��k zaman� gösterir.
Kontrol zaman� gelince sürücüye hat�rlatmak için “---”
gösterilir.

NOT
� Araç özelliklerine ba�l� olarak, gösterilen zaman

MITSUBISHI MOTORS taraf�ndan tavsiye edilen bir
sonraki periyodik bak�mdan farkl� olabilir.
Ayr�ca, bir sonraki periyodik bak�m zaman� için
görüntü ayarlar� de�i�tirilebilir.
Görüntüleme ayarlar�n� de�i�tirmek için,
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
u�rayabilirsiniz.
Ayr�nt�lar için lütfen bir MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisi ile ba�lant� kurun.

1. Bir sonraki periyodik bak�ma kadar olan zaman�
gösterir.

NOT
� Mesafe 100 km (100 mil) ve katlar� olarak gösterilir.

Zaman ay ve katlar� olarak gösterilir.

Tip 1

Tip 2
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2. Bu, size periyodik bak�m zaman�n�n yakla�t���n�
haber verir. MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
ba�vurman�z� öneririz.

Kontak anahtar� OFF konumundan ON konumuna
getirildi�inde, uyar� göstergesi bilgi ekran�nda birkaç
saniye görüntülenir.
Tip 1

Tip 2

3. Arac�n�z bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisinde
kontrol edildikten sonra, bir sonraki periyodik bak�ma
kadar olan zaman� gösterir.

S�f�rlamak için
Kontak anahtar� OFF konumundayken "---" ekran�
s�f�rlanabilir. Ekran s�f�rlan�nca, bir sonraki periyodik
bak�ma kadar kalan süre görüntülenir ve kontak anahtar�
OFF konumundan ON konumuna getirildi�inde, uyar�
ekran� art�k görüntülenmez.
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1. Sürücü bilgilendirme dü�mesine birkaç kez hafifçe
bas�nca, bilgi ekran� servis hat�rlat�c� ekran�na
döner.

2. “ ” ibaresini görüntülemek ve yan�p sönmesini
sa�lamak için sürücü bilgilendirme dü�mesini
yakla��k 2 saniye veya daha uzun bir süre bas�l�
tutun. (10 saniye süre boyunca yan�p sönen uyar�yla
ilgili hiçbir i�lem yap�lmazsa, görüntü önceki ekrana
döner.)

3. Ekran� “---” ibaresinden “CLEAR” ibaresine çevirmek
için ikon yan�p sönerken sürücü bilgilendirme
dü�mesine hafifçe bas�n.. Bundan sonra, bir sonraki
periyodik bak�ma kadar olan zaman gösterilir.

Tip 1

Tip 2

Tip 1

Tip 2
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NOT
� Kontak anahtar� “ON” konumundayken “---” ekran�

s�f�rlanamaz.
� Belirli bir mesafe ve belirli bir zaman periyodundan

sonra “---” gösterilince, ekran s�f�rlan�r ve bir sonraki
periyodik bak�ma kadar olan zaman gösterilir.

� Ekran� yanl��l�kla s�f�rlarsan�z, bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine ba�vurman�z� öneririz.

Kap� aç�k ikaz ekran� (kontak anahtar� ON 
konumdayken)

E00522600451

Tip 1

Tip 2

Kap�lardan biri veya bagaj kapa�� tam olarak kapal�
de�ilse, aç�k kap� veya bagaj kapa�� oldu�unu belirtir.
Araç h�z� kap� aç�kken yakla��k 8 km/sa. h�z� a�arsa, 4
kez sesli uyar� verir. Bu sürücüye kap�n�n yar� aç�k
oldu�unu haber verir.

D�KKAT!
� Mü�teri, periyodik bak�m�n yapt�r�lmas�ndan

sorumludur.
Kazalar�n ve ar�zalar�n önlenmesi için
kontrollerin ve bak�mlar�n yap�lmas� gerekir.

D�KKAT!
� Arac�n�z� hareket ettirmeden önce uyar�

lambas�n�n YANMADI�INI kontrol edin.
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Fonksiyon ayarlar�n� de�i�tirme (kontak 
anahtar� ON konumdayken)

E00522700436

1. Arac� güvenli bir yerde durdurun.
El frenini çekin ve vites kolunu "N" (bo� vites)
konumuna (M/T) al�n, vites kolunu "P" (PARK)
konumuna (Çift Kavrama SST) al�n, ya da vites
kolunu "P" (PARK) konumuna (Otomatik ya da CVT
�anz�man) al�n.

2. Bilgi ekran�n� fonksiyon ayar ekran�na getirmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesine birkaç kez hafifçe
bas�n.
“Bilgi ekran� (kontak anahtar� ON konumundayken)”
konusuna bak�n, sayfa 15.

3. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.

Tip 1 Tip 2

D�KKAT!
� Güvenlik aç�s�ndan, kullanmadan önce arac�

durdurun.
Arac� kullan�rken sürücü bilgilendirme
dü�mesine basman�z durumunda dahi
fonksiyon ayar ekran� gösterilmez.

Tip 1

Tip 2
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NOT
� Menü ekran�n� fonksiyon ayar ekran�na döndürmek

için sürücü bilgilendirme dü�mesini iki saniye veya
daha uzun bir süre bas�l� tutun.

� Menü ekran�n�n gösterilmesinden yakla��k 15 saniye
içerisinde bir i�lem yap�lmazsa ekran fonksiyon ayar
ekran�na döner.

4. Menü ekran� üzerinde de�i�iklik yapmak ve
ayarlarda istenilen de�i�iklikleri yapmak için konuyu
seçin. Kullanma yöntemleri üzerinde daha fazla
ayr�nt� için a�a��daki konulara bak�n.

“Ortalama yak�t tüketimi ve ortalama h�z için
s�f�rlama modunun de�i�tirilmesi” konusuna bak�n,
sayfa 33. 
“Yak�t tüketimini gösterme biriminin de�i�tirilmesi”
konusuna bak�n, sayfa 35.
"S�cakl�k biriminin de�i�tirilmesi" konusuna bak�n,
sayfa 37.
"Ekran dilinin de�i�tirilmesi" konusuna bak�n, sayfa
37.
"Dil yard�m kontrolü" konusuna bak�n, sayfa 39.
“Çal��ma sesi ayar�” konusuna bak�n, sayfa 40.
"Dinlenme uyar�s� zaman�n�n de�i�tirilmesi"
konusuna bak�n, sayfa 42. 
Sinyal uyar� sesinin de�i�tirilmesi" konusuna bak�n,
sayfa 43.
“Anl�k yak�t tüketimi görüntü de�i�tirme (Tip 2)”
konusuna bak�n, sayfa 44.
“Fabrika ayarlar�na dönü�” konusuna bak�n, sayfa
45.

Ortalama yak�t tüketimi ve ortalama h�z için 
s�f�rlama modunun de�i�tirilmesi

E00522900728

Ortalama yak�t tüketimi ve ortalama h�z ekran� ile ilgili
mod ko�ullar� “Otomatik s�f�rlama” ve “Manuel s�f�rlama”
aras�nda de�i�tirilebilir.

1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

2. “AVG (ortalama yak�t tüketimi ve ortalama h�z ayar�)”
seçmek için sürücü bilgilendirme dü�mesine hafifçe
bas�n.
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3. S�ras�yla A'dan (Otomatik s�f�rlama modu) → M
(Manuel s�f�rlama modu) → A'ya (Otomatik s�f�rlama
modu) geçmek için sürücü bilgilendirme dü�mesini 2
saniye veya daha fazla süreyle bas�l� tutun.
Ayar, seçilen mod tercihine göre de�i�tirilir.

Manuel sıfırlama modu
� Ortalama yak�t tüketimi ve ortalama h�z gösterilirken,

sürücü bilgilendirme dü�mesini bas�l� tutarsan�z,
gösterilmekte olan ortalama yak�t tüketimi ve
ortalama h�z s�f�rlan�r.

� Kontak anahtar� ACC veya LOCK konumundan ON
konumuna getirildi�inde mod ayar� otomatik olarak
manuelden otomati�e geçer.
Mod ayar� otomatik s�f�rlama moduna otomatik
olarak de�i�tirilse de, mod ayar�n� manuel s�f�rlama
moduna de�i�tirirseniz, ekran�n en son s�f�rland���
zamanki ortalama yak�t tüketimi ve ortalama h�z
gösterilir.

Otomatik sıfırlama modu
� Ortalama yak�t tüketimi ve ortalama h�z gösterilirken,

sürücü bilgilendirme dü�mesini bas�l� tutarsan�z,
gösterilmekte olan ortalama yak�t tüketimi ve
ortalama h�z s�f�rlan�r.

� 4 saat veya daha uzun bir süre kontak anahtar� ACC
veya LOCK konumunda kal�rsa ortalama yak�t
tüketimi ve ortalama h�z ekran� otomatik olarak
s�f�rlan�r.

NOT
� Ortalama yak�t tüketimi göstergesi ve ortalama h�z

göstergesi her iki otomatik ve manuel s�f�rlama modu
için bireysel olarak s�f�rlanabilir.

� Akü ba�lant�s� sökülürse, ortalama yak�t tüketimi ve
ortalama h�z göstergesi otomatik s�f�rlama modu
veya manuel s�f�rlama modu haf�za ekran� silinir.

� Ba�lang�ç (varsay�lan) ayar� “Otomatik s�f�rlama
modudur”.

Tip 1

Tip 2
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Yak�t tüketimi biriminin de�i�tirilmesi
E00523000449

Yak�t tüketimini birimi de�i�tirilebilir. Seçilen yak�t
tüketimi birimine uymas� için mesafe, h�z ve miktar
birimleri de de�i�tirilir.

1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

2. “AVG UNIT (yak�t tüketimi ekran ayar�)” seçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesine hafifçe bas�n.

Tip 1

Tip 2
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3. “AVG UNIT” (yak�t tüketim gösterme birim ayar�)
göstermek için sürücü bilgilendirme dü�mesini
yakla��k 2 saniye veya daha uzun bir süre bas�l�
tutun.

4. S�ras�yla km/l → l/100 km → mpg (US) → mpg (UK)
→ RETURN → km/l olarak de�i�tirmek için sürücü
bilgilendirme dü�mesine bas�n.

5. Seçilen birim ayar�n� de�i�tirmek için sürücü
bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye veya daha
uzun bir süre bas�l� tutun.

NOT
� Sürü� menzili, ortalama yak�t tüketimi, ortalama h�z

ve anl�k yak�t tüketimi ile ilgili ekran birimleri
de�i�tirilir, fakat gösterge ibresi (kilometre saati),
kilometre sayac� ve mesafe sayac� ile ilgili birimler
de�i�meden kal�r.

� Akünün ba�lant�s� kesilirse birim ayar haf�zas� silinir
ve otomatik olarak L/100km birimine döner.

Seçilen yak�t tüketimi birimine uymas� için mesafe, h�z
birimleri de a�a��daki kombinasyonlara göre de�i�tirilir.

Tip 1 Tip 2

Yak�t tüketimi Mesafe
(Sürü� menzili)

H�z
(Ortalama h�z)

L/100 km km km/sa.
mpg (US) mil mph
mpg (UK) mil mph

km/L km km/sa.
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S�cakl�k biriminin de�i�tirilmesi
E00523100570

S�cakl�k gösterme birimi de�i�tirilebilir.
1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için

sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

2. “ ” seçmek için (s�cakl�k birim ayar�) sürücü
bilgilendirme dü�mesine hafifçe bas�n.

3. S�ras�yla °C → °F → °C aras�nda de�i�tirmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesine yakla��k 2 saniye
veya daha uzun süre bas�l� tutun.
Ayar, seçilen s�cakl�k birimine göre de�i�tirilir.

NOT
� Akü ba�lant�s� kesilirse haf�zadaki birim ayar� silinir

ve otomatik olarak °C birimine ayarlan�r.

Ekran dilinin de�i�tirilmesi
E00523200308

Sürücü bilgilendirme ekran�n�n dili de�i�tirilebilir.
1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için

sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

Tip 1

Tip 2
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2. “LANGUAGE” (dil ayar�) seçmek için sürücü
bilgilendirme dü�mesine hafifçe bas�n.

3. “LANGUAGEE” (dil ayar�) göstermek için sürücü
bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye veya daha
uzun bir süre bas�l� tutun.

4. S�ras�yla JAPONCA → �NG�L�ZCE → ALMANCA →
FRANSIZCA → �SPANYOLCA → �TALYANCA → “--
-” (uyar� mesaj�n� görüntülemez) → GER� DÖN →
JAPONCA dilleri aras�ndageçi� yapmak için sürücü
bilgilendirme dü�mesine bas�n.

Tip 1

Tip 2

Tip 1

Tip 2
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5. Sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha fazla bas�l� tutarsan�z, seçilen dil ile ilgili
ayar de�i�ir.

NOT
� Akünün ba�lant�s� kesilirse dil ayar� haf�zas� silinir ve

otomatik olarak ENGLISH (�NG�L�ZCE) seçilir.
� Dil ayar�nda “---” seçilirse, bir uyar� ekran� veya

öncelikli uyar� ekran� devreye girerse herhangi bir
uyar� mesaj� gösterilmez.

Dil yard�m� kontrolünün de�i�tirilmesi*
E00523300442

Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) (mevcut ise) veya
Mikrofonlu Bluetooth ® ses tan�yabilen (mevcut ise) cep
telefonu arabirim sistemi ile ilgili kullan�lmakta olan dil,
sürücü bilgilendirme ekran�nda gösterilen dile otomatik
olarak de�i�tirilebilir.

1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

2. “ ” (dil yard�m kontrolü) seçmek için sürücü
bilgilendirme dü�mesine hafifçe bas�n.

Tip 1

Tip 2
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3. S�ras�yla A (dil yard�m� devrede) → M (dil yard�m�
devre d���) → A (dil yard�m� devrede) aras�nda geçi�
yapmak için sürücü bilgilendirme dü�mesini bas�l�
tutun.
Ayar, seçilen tercihe göre de�i�tirilir.

NOT
� Akünün ba�lant�s� kesilirse dil yard�m kontrolünün

haf�zas� silinir ve otomatik olarak A (dil yard�m�
devrede) seçene�ine geri döner.

� Dil ayar� ile düzeltilen dil ekran� a�a��daki �ekilde
de�i�tirilebilir.
• Dil yard�m kontrolü ile A (dil yard�m� devrede)

seçildi�inde, Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS)
(mevcut ise) veya mikrofonlu bluetooth ®ses
tan�mal� cep telefonu arabirim sistemi (mevcut ise)
dili, sürücü bilgilendirme ekran� için seçilen dile
otomatik olarak de�i�tirilir.

• Dil yard�m kontrolü ile M (dil yard�m� devre d���)
seçildi�inde, Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS)
(mevcut ise) veya mikrofonlu bluetooth ® ses
tan�mal� cep telefonu arabirim sistemi dili (mevcut
ise), sürücü bilgilendirme ekran� için seçilen dile
otomatik olarak de�i�tirilir.

Dü�me ses ayar�
E00523400573

Sürücü bilgülendirme dü�mesinin ve gösterge tablosu
parlakl�k dü�mesinin çal��ma sesini kapatabilirsiniz.

1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

2. “ ” seçmek için (dü�me sesi ayar�) sürücü
bilgilendirme dü�mesine hafifçe bas�n.
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3. S�ras�yla ON (dü�me sesi sesi aç�k) → OFF (dü�me
sesi kapal�) → ON (dü�me sesi aç�k) aras�nda geçi�
yapmak için sürücü bilgilendirme dü�mesini 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
Ayar, seçilen tercihe göre de�i�tirilir.

NOT
� Akünün ba�lant�s� kesilirse dü�me ses ayar� haf�zas�

silinir ve otomatik olarak ON (dü�me sesi aç�k)
seçene�ine geri döner.

� Dü�me ses ayar� sadece sürücü bilgilendirme
dü�mesinin ve gösterge tablosu parlakl�k
dü�mesinin sesini devre d��� b�rak�r. Uyar� ekran� ve
di�er sesler devre d��� b�rak�lmaz.

Tip 1

Tip 2
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“REST REMINDER” (D�NLENME UYARISI) 
gösterilinceye kadar zaman� de�i�tirin

E00523500574

Ekran gözükünceye kadar zaman de�i�tirilebilir.
1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için

sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

2. “ALARM” (zaman ayar�) seçmek için sürücü
bilgilendirme dü�mesine hafifçe bas�n.

3. “ALARM” (dinlenme zaman� ayar�) göstermek için
sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.

4. Gösterilinceye kadar geçen zaman� seçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesine hafifçe bas�n.

5. Sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun, ayar seçilen
zaman ile de�i�ir.

NOT
� Akü ba�lant�s� sökülürse haf�zadaki birim ayar� silinir

ve otomatik olarak OFF seçene�ine ayarlan�r.
� Kontak kapat�l�nca sürü� zaman� s�f�rlan�r.

Tip 1

Tip 2

Tip 1 Tip 2
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Sinyal sesinin de�i�tirilmesi
E00529100282

Sinyal sesini de�i�tirmek mümkündür:

1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

2. “ ” seçmek için (inyal sesinin de�i�tirilmesi)
sürücü bilgilendirme dü�mesine hafifçe bas�n.

3. S�ras�yla 1 (sinyali sesi 1) → 2 (sinyali sesi 2) → ve
tekrar 1 (sinyali sesi 1) aras�nda geçi� yapmak için
sürücü bilgilendirme dü�mesine bas�n ve 2 saniye
veya daha fazla bir süre bas�l� tutun.
Seçilen sinyal sesiyle ilgili ayar de�i�iklikleri.

Tip 1

Tip 2
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Anl�k yak�t tüketimi görüntü de�i�tirme (Tip 2)
E00529200010

Anl�k yak�t tüketimi göstergesinin çubuk grafik ayar�
de�i�tirilebilir.

1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

2. “ ” (anl�k yak�t tüketimi göstergesini de�i�tirme)
seçmek için sürücü bilgilendirme dü�mesine hafifçe
bas�n.

3. S�ras�yla ON (ye�il çubuk grafikli) → OFF (ye�il
çubuk grafiksiz) → tekrar ON (ye�il çubuk grafikli)
tercihleri aras�nda geçi� yapmak için sürücü
bilgilendirme dü�mesine bas�n ve 2 saniye veya
daha uzun bir süre bas�l� tutun.
Seçilen çubuk-grafik ayar� ile ilgili de�i�iklikler.
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Fabrika ayarlar�na dönü�
E00523600650

Tüm fonksiyon ayarlar�, fabrika ayarlar�na döndürülebilir.
1. Ayar modu ekran�ndan menü ekran�na geçmek için

sürücü bilgilendirme dü�mesini yakla��k 2 saniye
veya daha uzun bir süre bas�l� tutun.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak
anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n,
sayfa 32. 

2. “RESET” (fabrika ayarlar�na dönmek) seçmek için
sürücü bilgilendirme dü�mesine hafifçe bas�n.

3. Sürücü bilgilendirme dü�mesini 5 saniye veya daha
fazla bas�l� tutarsan�z, uyar� sesi duyulur ve tüm
fonksiyon ayarlar� fabrika ayarlar�na döndürülür.

NOT
� Fabrika ayarlar� a�a��daki gibidir.

• Ortalama yak�t tüketimi ve ortalama h�z, s�f�rlama
modu:  A (Otomatik s�f�rlama)

• Yak�t tüketimi ekran birimi: L/100 km
• S�cakl�k birimi: °C (Santigrad)
• Ekran dili:  �NG�L�ZCE
• Dil yard�m ayar�:  A
• Çal��ma sesleri:  ON (Çal��ma sesleri aç�k)
• “REST REMINDER” (D�NLENME UYARISI) ekran�:

KAPALI
• Sinyal kolu  Sinyal kolu sesi 1
• Ye�il çubuk grafikli (Tip 2) anl�k yak�t tüketimi: AÇIK

Tip 1

Tip 2
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Gösterge lambas�, uyar� lambas� ve bilgi ekran listesi 
E00523700013

Gösterge ve uyar� lambas� listesi
E00523800694

1- Adaptif far sistemi (AFS) KAPALI gösterge lambas�* →
S. 59, 82

2- Park lambas� gösterge ayd�nlatmas� → S. 59
3- Uzun far kontrol lambas� → S. 59
4- �arj uyar� lambas� → S. 63
5- Sinyal gösterge lambalar�/Dörtlü fla�ör gösterge

lambalar� → S. 59
6- Ön sis lambas� gösterge lambas�* → S. 59
7- Arka sis lambalar� gösterge lambas� → S. 59
8- ABS fren sistemi uyar� lambas� → S. 107
9- Fren uyar� lambas� → S. 60

10- H�z sabitleme sistemi gösterge lambas�* → S. 117
11- Emniyet kemeri uyar� lambas� → S. 38

12- Yard�mc� güvenlik sistemi (SRS) uyar� lambas�
→ S. 74

13- EKONOM� modu göstergesi*
14- Motor kontrolü uyar� lambas� → S. 62
15- Aktif stabilite kontrolü (ASC) OFF (Kapal�) göstergesi*

→ S. 113
16- Aktif stabilite kontrolü (ASC) göstergesi* → S. 113
17- Otomatik durma/çal��ma (AS&G) OFF (kapal�)

gösterge ekran�* → S. 37
18- Otomatik durma/çal��ma (AS&G) OFF (kapal�)

gösterge ekran�* → S. 33
19- Dizel ön �s�tma gösterge lambas� (dizel motorlu

araçlar)
→ S. 60

20- Bilgi ekran� listesi → S. 47
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Bilgi ekran� listesi
E00523900015

Far hat�rlat�c� gibi haber verilmesi gereken bilgi olunca, bir uyar� sesi duyulur ve ekran a�a��daki ekrana gelir. �lgili
sayfaya bak�n ve gerekli önlemleri al�n.
Uyar� görüntüleme nedeni ortadan kalk�nca uyar� ekran� otomatik olarak kaybolur.
“Uyar� ekran� listesi (kontak anahtar� OFF konumundayken)” konusuna bak�n, sayfa 48.
“Uyar� ekran� listesi (kontak anahtar� ON konumundayken)” konusuna bak�n, sayfa 50.
"Di�er öncelikli uyar� ekranlar� (kontak anahtar� ON konumundayken)" konusuna bak�n, sayfa 57. 

NOT
� Bilgi ekran�nda bir uyar� gösterilebilir ve a�a��daki ender durumlarda uyar� sesi duyulur.

Bu, arabirim taraf�ndan, gürültü veya güçlü elektromanyetik dalgalar gibi alg�lanan parazit nedeniyle olmaktad�r ve
fonksiyonel bir ar�za de�ildir.
• Yasal olmayan bir radyo yay�n�, bir kablodan gelen k�v�lc�m veya bir radar istasyonu gibi bir kaynaktan çok güçlü

bir elektromanyetik dalga alg�lan�yor olabilir.
• Tak�l� elektrik donan�m�n�n çal��mas� ile anormal voltaj veya statik elektrik bo�almas� olu�turulmaktad�r (sonradan

tak�lan cihazlar olabilir).
Uyar� ekran� bir çok kez görülürse MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurman�z� öneririz.
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Uyar� ekran� listesi (kontak anahtar� OFF konumdayken)
E00524000710

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Nedeni Çözüm (Referans)
� Farlar� kapatmay� unuttunuz. “Ayd�nlatmalar (farlar, sis lambalar�, vs.) 

otomatik sönme fonksiyonu” konusuna 
bak�n, sayfa 68.

� Güvenlik alarm sistemi çal���yor. "Güvenlik alarm sistemi" konusuna 
bak�n, sayfa 65.

� Motor durduktan sonra, kontak 
“LOCK” (K�L�TLEME) konumundan 
ba�ka bir konumdayken sürücü 
kap�s� aç�ld�.

� Kontak anahtar�n� "LOCK" (PUSH 
OFF) konumuna getirin. 
“Kontak aç�k hat�rlatma sistemi” 
konusuna bak�n, sayfa 50.

� Kontak “LOCK” (K�L�TLEME) 
konumundan ba�ka bir 
konumdayken, tüm kap�lar ve bagaj 
kapa�� kilitlenmeye çal���ld�.

� Kontak anahtar�n� "LOCK" (PUSH 
OFF) konumuna getirin.
“Kontak kapatma hat�rlatma
sistemi” konusuna bak�n, sayfa 27.
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� Uzaktan kumandal� kullanma 
sisteminde bir ar�za vard�r.

“Anahtars�z çal��t�rma sistemi” 
konusuna bak�n, sayfa 12.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Nedeni Çözüm (Referans)
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Uyar� ekran� listesi (kontak anahtar� ON konumdayken)
E00524100795

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Nedeni Çözüm (Referans)
� Uzaktan kumandal� kullanma 

sisteminde bir ar�za vard�r.
“Anahtars�z çal��t�rma sistemi” 
konusuna bak�n, sayfa 12.
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� Depodaki fren hidrolik seviyesi çok 
dü�ük.

� Fren sisteminde bir ar�za vard�r.

� Arac� güvenli bir yerde hemen 
durdurun.
MITSUBISHI MOTORS yetkili 
servisine ba�vurman�z� öneririz.
“Fren uyar� ekran�” konusuna 
bak�n, sayfa 60.

� ABS sisteminde bir ar�za vard�r. � Ani frenlerden ve yüksek h�zda
kullanmaktan kaç�n�n, arac� güvenli 
bir yerde durdurun ve gerekli 
önlemleri al�n.  “ABS uyar�s�”
konusuna bak�n, sayfa 107.

� Kap�lardan biri veya bagaj kapa��
tam olarak kapal� de�il.
Aç�k kap� gösterilir.

� Kap�y� veya bagaj kapa��n� kapat�n
"Kap� aç�k uyar� ekran� (kontak 
anahtar� ON konumdayken)" 
konusuna bak�n, sayfa 31.

� Kaput aç�k. � Kaputu kapat�n.
“Motor kaputu” konusuna bak�n,
sayfa 3.

� Motor a��r� �s�nm��. � Arac� güvenli bir yerde durdurun ve 
önlem al�n.
“Motorun a��r� �s�nmas�” konusuna 
bak�n, sayfa 7.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Nedeni Çözüm (Referans)
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� Otomatik �anz�man (Otomatik ya 
da CVT �anz�man) ya�� s�cakl���
çok yüksek.

"Otomatik �anz�man INVECS-II Spor 
Modu 6A/T (Ak�ll� & Yenilikçi Araç 
Elektroni�i Kontrol Sistemi III)" 
konusuna bak�n, sayfa 41.
"Otomatik �anz�man INVECS-III Spor 
Modu 6 CVT (Ak�ll� & Yenilikçi Araç 
Elektroni�i Kontrol Sistemi III)" 
konusuna bak�n, sayfa 53.

� Emniyet kemerini takmadan kontak 
anahtar�n� ON konumuna getirdiniz.

� Emniyet kemerini uygun bir �ekilde 
ba�lay�n. “Emniyet kemeri uyar�s�”
konusuna bak�n, sayfa 38.

� Yak�t sisteminde bir ar�za vard�r. � MITSUBISHI MOTORS yetkili 
servisine ba�vurman�z� öneririz.

� Arac�, el freni çekili olarak 
kullan�yorsunuz.

� El frenini b�rak�n. “Fren uyar�
ekran�” konusuna bak�n, sayfa 60.

� Motor ya�� devridaim sisteminde bir 
ar�za vard�r.

� Arac� güvenli bir yerde hemen 
durdurun. Kontrol ettirmenizi 
öneririz.
“Ya� bas�nç uyar� ekran�” konusuna 
bak�n, sayfa 66.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Nedeni Çözüm (Referans)
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� �arj sisteminde bir ar�za vard�r. � Arac� güvenli bir yerde hemen 
durdurun. MITSUBISHI MOTORS 
yetkili servisine ba�vurman�z�
öneririz.
“�arj uyar� ekran�” konusuna bak�n,
sayfa 63.

� SRS hava yast��� veya ön gerdirici 
sisteminde bir ar�za vard�r.

� Kontrol ettirmenizi öneririz.
“Yard�mc� güvenlik sistemi (SRS) 
uyar� lambas�” konusuna bak�n,
sayfa 74.

� Otomatik far seviye ayar� ar�zas�
vard�r.

� Kontrol ettirmenizi öneririz.
“Otomatik far seviye ayar�”
konusuna bak�n, sayfa 78.

� Aktif stabilite kontrol (ASC) 
sisteminde bir ar�za vard�r.

� Yoku�ta kalk�� deste�i (hill-start 
assist) sisteminde ar�za var.

� Kontrol ettirmenizi öneririz.
“Aktif stabilite kontrolü (ASC)” 
konusuna bak�n, sayfa 110.

� Arac� bir MITSUBISHI MOTORS 
yetkili servisinde kontrol ettirin.
“Yoku�ta kalk�� deste�i (hill-start 
assist)" konusuna bak�n, sayfa 101.

� Elektronik olarak kontrol edilen 
4WD sisteminde bir ar�za vard�r.

� Kontrol ettirmenizi öneririz.
“Elektronik olarak kontrol edilen 
4WD sistemi” konusuna bak�n,
sayfa 88.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Nedeni Çözüm (Referans)
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� Otomatik �anz�man ya da CVT 
sisteminde bir ar�za vard�r.

� Çift Kavrama SST sisteminde 
güvenlik cihaz� sistemdeki ve motor 
elektroni�i kontrol modülünde 
kar��la��labilecek olas� ar�zalara
kar�� devreye sokulur.

� Kontrol ettirmenizi öneririz.
"Otomatik �anz�man INVECS-II 
Spor Modu 6A/T (Ak�ll� & Yenilikçi 
Araç Elektroni�i Kontrol Sistemi III)" 
konusuna bak�n, sayfa 41.
"Otomatik �anz�man INVECS-III 
Spor Modu 6 CVT (Ak�ll� & Yenilikçi 
Araç Elektroni�i Kontrol Sistemi III)" 
konusuna bak�n, sayfa 53.
"Çift kavrama SST kontrol modu" 
(Spor Vites �anz�man) konusuna 
bak�n, sayfa 66.

� Elektronik olarak kontrol edilen 
4WD sistemi s�cakt�r.

“Elektronik olarak kontrol edilen 4WD 
sistemi” konusuna bak�n, sayfa 88.

� Sistemlerin birinde belirli bir mesaj 
olmaks�z�n ar�za.

MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine 
ba�vurman�z� öneririz.

� Yak�t katk� maddeleri azal�yor. � Yak�t katk� maddelerini bir 
MITSUBISHI MOTORS yetkili 
servisinde yeniden doldurun.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Nedeni Çözüm (Referans)
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� Yak�t yava� ak�yor. � Mümkün oldu�a kadar k�sa
zamanda yak�t doldurun. “Kalan 
yak�t uyar� ekran�” konusuna bak�n,
sayfa 27.

� Dizel partikül filtresinde (DFM) a��r�
miktarda partikül birikir.

� “Dizel partikül filtresi (DPF)” 
konusuna bak�n, sayfa 26.

� 4HK motoruyla donat�lm��
araçlarda, motor ya�� azald���nda.

� 4N14 motoruyla donat�lm��
araçlarda, motor ya�� seviyesinin 
a��r� derecede artt���ndan �üphe 
ediliyor.

� 4HK motoruyla donat�lm��
araçlarda, arac� güvenli bir yere 
park edin, motoru durdurun ve 
motor ya�� seviyesini kontrol edin.
4N14 motoruyla donat�lm��
araçlarda, arac�n�z�n bir 
MITSUBISHI MOTORS yetkili 
servisi taraf�ndan derhal kontrol 
edilmesini sa�lay�n.
“Motor ya�� seviyesi uyar� ekran�”
konusuna bak�n, sayfa 67.

� Yak�t filtresinde fazla su topland�. � 4HK motoruyla donat�lm��
araçlarda, arac� güvenli bir yere 
park edin, motoru durdurun ve yak�t
filtresinden suyu tahliye edin.
4N14 motoruyla donat�lan
modellerde, arac� kontrol 
ettirmenizi tavsiye ederiz.
“Yak�t filtresi göstergesi” konusuna 
bak�n, sayfa 63.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Nedeni Çözüm (Referans)
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� D�� s�cakl�k 3°C veya daha dü�ük. � Yoldaki buzlanmaya dikkat edin.
� Bu uyar� gösterilmezse bile yol 

buzlu olabilir, bu nedenle dikkatli 
kullan�n.

� Adaptif far sisteminde (AFS) ar�za 
var.

� Kontrol ettirmenizi öneririz.
"Adaptif far sistemi (AFS)" 
konusuna bak�n, sayfa 80.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Nedeni Çözüm (Referans)
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Di�er öncelikli uyar� göstergeleri (kontak anahtar� “ON” konumdayken)
E00524200611

Her sistemin çal��ma statüsü bilgi ekran�nda gösterilir. Daha fazla ayr�nt� için sistemle ilgili sayfaya bak�n.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Sistemin çal��ma durumu Referans
� Sürü� modu seçicisi ile “2WD” 

modu seçildi�inde
“Elektronik olarak kontrol edilen 4WD 
sistemi” konusuna bak�n, sayfa 88.

� Sürü� modu seçicisi ile “4WD 
AUTO” modu seçildi�inde

� Sürü� modu seçicisi ile “4WD 
LOCK” modu seçildi�inde

� Aktif stabilite kontrolü (ASC) 
çal���rken

“Aktif stabilite kontrolü (ASC)” konusuna 
bak�n, sayfa 110.

� Geri vites sensör sistemi bir engel 
alg�lad���nda

"Geri vites sensör sistemi" konusuna 
bak�n, sayfa 123.
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Bu, size periyodik bak�m zaman�n�n yakla�t���n� haber
verir.

Dinlenme aral��� ayar� de�i�tirilebilir.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Çözüm
Kontrol ettirmenizi öneririz. Daha fazla ayr�nt� için, “Servis hat�rlat�c�s�” konusuna 
bak�n, sayfa 28.

Ekran tipi 1 Ekran tipi 2 Çözüm
Arac� güvenli bir yerde durdurun, motoru durdurun ve dinlenin.
Uzun yolda dinlenme s�ras�nda size k�lavuzluk yapmas� için bu ekran� kullan�n.
Bu mesaj gösterilinceye kadar yolculu�a ba�lad�ktan sonra aral�k ayarlanabilir.
“Fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi (kontak anahtar� ON konumundayken)” 
konusuna bak�n, sayfa 32.
Ayarlanan zaman gelince ekran ve uyar� sesi sürücüyü uyar�r. Dinlenmeden arac�
kullanmaya devam ederseniz, sizi dinlenmeye te�vik etmek için uyar� sesi her 5 
dakikada bir duyulur.
� A�a��daki durumlarda kullanma zaman� s�f�rlan�r ve ekran önceki gösterilen 

ekrana döner. Bundan sonra ayarlanan zamana tekrar eri�ilince, uyar� sesi ve 
ekran sizi dinlenmeye te�vik eder.
• Uyar� sesi 3 kez çalar.
• Kontak anahtar� OFF konumuna getirilir.
• Yakla��k 2 saniye veya daha fazla süreyle sürücü bilgilendirme dü�mesi

bas�l� tutulur.
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Gösterge lambalar�
E00501600100

Sinyal gösterge lambalar�/Dörtlü
fla�ör gösterge lambalar�

E00501700358

NOT
� Bu gösterge lambalar�, ani frenlemeden

ziyade herhangi bir i�lem sebebiyle çok
h�zl� yan�p sönerse, ampül yanm��
olabilir ya da hatal� sinyal lambas�
ba�lant�s� tespit edilmi� olabilir.

Uzun far gösterge lambas�
E00501800173

Bu gösterge lambas� uzun far yak�ld���nda
yanar.

Ön sis lambas� gösterge lambas�*
E00501900350

Bu lamba ön sis farlar� aç�k iken yanar.

Arka sis lambas� gösterge lambas�
E00502000185

Bu gösterge lambas� arka sis farlar� aç�k
iken yanar.

Park lambalar� gösterge lambas�
E00508900173

Bu gösterge lambas� park lambalar� aç�k
iken yanar.

Adaptif far sistemi (AFS) OFF 
(kapal�) gösterge lambas�*

E00525000010

AFS OFF (kapal�) konumdayken, bu
gösterge lambas� yanar.

EKONOM� modu göstergesi  *
E00529800032

Rusya, Kazakistan ve Ukrayna için üretilen
araçlar hariç, bu gösterge, ekonomik sürü�
sa�land���nda görüntülenecektir.

Bu gösterge ���klar� a�a��daki durumlarda
yan�p söner.
• Sinyali kolu, sinyal lambas�n devreye

sokmak için hareket ettirildi�inde.
"Sinyal kolu" konusuna bak�n, sayfa 79.

• Dörtlü fla�ör dü�mesine, dörtlü fla�ör
lambalar�n� devreye sokmak için
bas�ld���nda.
“Dörtlü fla�ör dü�mesi” konusuna bak�n,
sayfa 83.

• Dörtlü fla�ör lambalar� sürü� s�ras�nda ani
frenleme sebebiyle otomatik olarak devreye
girdi�inde.
“Acil durma sinyal sistemi” konusuna bak�n,
sayfa 105.
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Dizel ön �s�tma gösterge lambas�
(dizel motorlu araçlar)

E00502300289

Kontak anahtar� “ON” konumuna
getirildi�inde bu gösterge lambas� yanar.
K�zd�rma bujisi �s�nd���nda bu lamba söner
ve motor çal��t�r�labilir.

NOT
� Motor so�uksa dizel ön �s�tma gösterge

lambas� daha uzun bir süre yanar.
� 4HK motoru ile donat�lm�� araçlarda,

dizel ön �s�tma gösterge lambas�
söndükten sonra yakla��k 5 saniye
içinde motor çal��t�r�lmazsa kontak
anahtar�n� “LOCK” konumuna geri
çevirin. Daha sonra motora tekrar ön
�s�tma yapmak için konta�� ON
konumuna getirin.

� Motor s�cakken kontak anahtar� “ON”
konumuna getirilse bile dizel ön �s�tma
gösterge lambas� yanmaz.

Uyar� lambalar�
E00502400147

Fren uyar� lambas�
E00502502067

Kontak anahtar� “ON” konumuna
getirildi�inde bu kontrol lambas� yanar ve
birkaç saniye sonra söner.
Sürü�ten önce lambalar�n söndü�ünden
daima emin olun.
Kontak anahtar� “ON” konumunda iken fren
uyar� lambas� a�a��daki durumlarda yanar:
� El fren çekili oldu�unda.
� Haznedeki fren hidrolik seviyesi çok

dü�ükse.
� Fren kuvveti da��t�m fonksiyonu

sorunsuz bir �ekilde çal��m�yorsa.
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D�KKAT!
� A�a��da belirtilen durumlarda

frenlere aniden bas�l�rsa fren
performans� olumsuz etkilenebilir
ve araç stabilitesini yitirebilir;
dolay�s�yla arac� yüksek h�zlarda
kullanmaktan veya ani fren
yapmaktan kaç�n�n. Ayr�ca araç
hemen güvenli bir yerde
durdurulmal� ve kontrol
ettirilmelidir.
• Fren uyar� lambas� el freni çekili

iken yanm�yor veya el freni
indirildi�inde sönmüyor.

• ABS uyar� lambas� ve fren uyar�
lambas� ayn� zamanda yan�yor.
Ayr�nt�lar için “ABS uyar�
lambas�” konusuna bak�n, sayfa
107.

• Fren uyar� lambas� sürü�
s�ras�nda yan�k kal�rsa.

� Fren performans� kötüle�ti�inde
araç a�a��daki �ekilde
durdurulmal�d�r.
• Fren pedal�na her zamankinden

kuvvetli bas�n.
Fren pedal� hareket mesafesinin
sonuna kadar hareket etse bile
pedala kuvvetle basmaya devam
edin.

• Frenlerin çal��mamas�
durumunda h�z�n�z� dü�ürmek
için motor frenini kullan�n ve el
freni kolunu dikkatle çekin.
Arkan�zdaki araçlar� uyarmak için
fren lambas�n� yakmak amac�yla
fren pedal�na bas�n.

D�KKAT!
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Motor kontrolü uyar� lambas�
E00502601553

Bu lamba, emisyonlar�, motor kontrol
sistemini veya A/T kontrol sistemini/CVT
kontrol sistemini/Çift Kavrama SST kontrol
sistemini izleyen araçtaki ar�za te�his
siteminin bir parças�d�r.
Bu sistemlerden birinde bir sorun ortaya
ç�karsa bu lamba yanar veya yan�p söner.
Arac�n�z genellikle sürülebilir durumda
olmas�na ve çekilmesine gerek olmamas�na
ra�men sistemi en k�sa zamanda kontrol
ettirmenizi öneririz.
Kontak anahtar� “ON” konumuna
getirildi�inde zaman da bu lamba yanar ve
motor çal��maya ba�lad�ktan sonra söner.
Motor çal��maya ba�lad�ktan sonra
sönmezse, arac�n�z� kontrol ettirmenizi
öneririz.

NOT
� Arac�n üzerindeki ar�za te�his sistemi

ile ilgili motor elektronik kontrol
modülünde kay�tl� çe�itli ar�za verileri
(özellikle egzoz emisyonu ile ilgili)
bulunmaktad�r.
Bu veriler akü kablosu ba�lant�s�
sökülürse, silinerek h�zl� bir ar�za
te�hisini zorla�t�racakt�r. Motor uyar�
lambas� YANARKEN akü kablosunun
ba�lant�s�n� sökmeyin.

D�KKAT!
� Bu lamba yanarken arac�n uzun

süreli kullan�lmas� emisyon kontrol
sistemine zarar verebilir. Bu,
ayr�ca yak�t ekonomisini ve arac�n
sürülebilirli�ini de etkileyebilir.

� Kontak anahtar� “ON” konumuna
getirildi�inde lamba yanmazsa,
sistemi kontrol ettirmenizi öneririz.

�� Bu lamba motor çal���yorken
yan�yorsa, yüksek h�zda sürü�ten
kaç�n�n ve sistemin bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisi taraf�ndan mümkün oldu�u
kadar çabuk kontrol edilmesini
sa�lay�n.
Bu ko�ullarda gaz pedal� ve fren
pedal�n�n tepkisi olumsuz
etkilenmi� olabilir.

D�KKAT!
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�arj uyar� lambas�
E00502700456

Kontak anahtar� “ON” konumuna
getirildi�inde bu lamba yanar ve motor
çal��maya ba�lad�ktan sonra söner.
Sürücü bilgilendirme ekran�nda bir uyar� da
gösterilir.

Bilgi ekran�n�n gösterilmesi
E00524600080

Yak�t filtresi göstergesi*
E00529400054

Tip 1

Tip 2

Kontak anahtar� "ON" (AÇIK) konumdayken, yak�t
filtresinde fazla su birikmi�se, sürücü bilgilendirme
ekran�nda uyar� göstergesi görüntülenir.

D�KKAT!
� Motor çal���rken lamba yanarsa,
�arj sisteminde bir sorun vard�r.
Arac�n�z� hemen güvenli bir yere
park edip kontrol ettirmenizi
öneririz.
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� “REMOVE WATER IN SEPARATOR” (YAKIT

F�LTRES�NDEK� SUYU TAHL�YE ED�N) uyars� suyu
tahliye ettikten sonra kaybolmazsa ya da s�kça
gözükürse, bir MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine dan��man�z� tavsiye ederiz.

Fren uyar� ekran�
E00524700326

Tip 1

Tip 2

El freni çekili iken arac� kullan�rsan�z bu uyar� gösterilir.
Gösterge tablosunda uyar� lambas� sadece el freni çekili
iken yanar.

D�KKAT!
� 4HK motoruyla donat�lm�� araçlarda, sürü�

esnas�nda bu gösterge gözüküyorsa arac�
güvenli bir yere park edin, motoru durdurun,
ve yak�t filtresinden suyu tahliye edin. 
4N14 motoruyla donat�lan modellerde, sürü�
esnas�nda bu gösterge gözüküyorsa, arac�
kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.
Uyar� göstergesi görüntülendi�inde arac�n
uzun süre kullan�lmas� motora zarar verebilir.

D�KKAT!
� El freni indirilmeden bir araç kullan�l�rsa fren

a��r� �s�narak, etkili olmayan bir frenleme ve
olas� fren ar�zalar� ortaya ç�kar.
Bu uyar� gösterilirse el frenini b�rak�n.
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Tip 1

Tip 2

Kontak anahtar� ON konumuna getirilince fren hidroli�i
dü�ük seviyede ise bu uyar� gösterilir.
Gösterge tablosundaki uyar� lambas� da yanar.

D�KKAT!
� Bu uyar� yan�k kal�rsa ve arac� kullan�rken

sönmezse, etkin olmayan frenleme tehlikesi
vard�r. Bu durumda arac�n�z� hemen güvenli bir
yere park etmenizi ve kontrol ettirmenizi
öneririz.

� Fren uyar� ekran� gösterilirse ve fren uyar�
lambas� ile ABS uyar� lambas� ayn� zamanda
yanarsa, fren kuvvetinin da��l�m fonksiyonu iyi
çal��maz ve araç ani frenleme s�ras�nda
karars�z hale gelebilir. Ani frenlerden ve
yüksek h�zda kullanmaktan kaç�n�n, arac�
güvenli bir yerde durdurarak kontrol
ettirmenizi öneririz.

� Fren performans� kötüle�ti�inde araç
a�a��daki �ekilde durdurulmal�d�r.
• Fren pedal�na her zamankinden kuvvetli

bas�n.
Fren pedal� hareket mesafesinin sonuna
kadar hareket etse bile pedala kuvvetle
basmaya devam edin.

• Frenlerin çal��mamas� durumunda h�z�n�z�
dü�ürmek için motor frenini kullan�n ve el
freni kolunu dikkatle çekin.
Arkan�zdaki araçlar� uyarmak için fren
lambas�n� yakmak amac�yla fren pedal�na
bas�n.

D�KKAT!
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�arj uyar� ekran�
E00524800242

Tip 1

Tip 2

�arj sisteminde bir ar�za varsa, sürücü bilgilendirme
ekran�ndaki bilgi ekran�nda uyar� görüntüsü gösterilir.
Gösterge tablosundaki uyar� lambas� da yanar.

Ya� bas�nc� uyar� ekran�
E00524900256

Tip 1

Tip 2

Motor çal���rken motor ya� bas�nc� dü�erse, sürücü
bilgilendirme ekran�ndaki bilgi ekran�nda uyar� göstergesi
gösterilir.

D�KKAT!
� Motor çal���rken uyar� gösterilirse, arac�n�z�

hemen güvenli bir yere park etmenizi ve
kontrol ettirmenizi öneririz.

D�KKAT!
� Motor ya� seviyesi dü�ük iken veya ya�

seviyesi normal fakat uyar� gösterilirken araç
kullan�l�rsa motor yanarak hasar görebilir.

� Motor çal���rken uyar� gösterilirse, arac�n�z�
hemen güvenli bir yere park edin ve motor ya�
seviyesini kontrol edin.

� Motor ya� seviyesi normal iken uyar�
gösteriliyorsa kontrol ettirin.
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Motor ya� seviyesi uyar� göstergesi*
E00526700102

Tip 1

Tip 2

4HK motoru ile donat�lm�� araçlarda, kontak anahtar�
"ON" (AÇIK) konumdayken, motor ya�� belirtilen
miktardan az ise, sürücü bilgilendirme ekran�nda uyar�
göstergesi görüntülenir.
4N14 motoru ile donat�lan araçlarda, kontak anahtar�
"ON" (aç�k) iken, motor ya�� seviyesinde art�� tespit
edilirse, sürücü bilgilendirme ekran�nda uyar� göstergesi
görüntülenir.

NOT
� 4HK motoru ile donat�lm�� araçlarda, ya��n uygun bir

oranda doldurulmas�ndan sonra uyar� ekranda k�sa
bir süre daha gözükür.

� 4N14 motoruyla donat�lm�� araçlarda, arac�n�z�n bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisi taraf�ndan
derhal kontrol edilmesini sa�lay�n.

D�KKAT!
� Bu uyar�, sürü� esnas�nda görüntülenirse,

arac� uygun bir yerde durdurun, motoru
kapat�n ve motor ya�� seviyesini kontrol edin.
“Motor ya��” konusuna bak�n, sayfa 6.
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Far ve kumanda kolu
E00506001715

Farlar
NOT
� Motor çal��m�yorken lambalar� uzun bir süre yanar

durumda b�rakmay�n. Akünün bo�almas� ile
sonuçlanabilir.

� Ya�mur ya�d���nda veya araç y�kand�ktan sonra far
camlar�n�n iç k�sm�nda bazen bu�u olabilir, ama bu
fonksiyonel bir soruna i�aret etmez.
Far yak�ld���nda ç�kan �s� bu�uyu ortadan kald�r�r.
Ancak far�n içinde su toplan�rsa far� kontrol
ettirmenizi öneririz.

Tip 1
Lambalar� yakmak için kolu döndürün.

KAPALI Tüm lambalar kapal�
Park lambalar�, arka lambalar, plaka lambalar� ve 
gösterge paneli ayd�nlatmalar� aç�k

Farlar ve di�er ayd�nlatmalar aç�k
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Tip 2
Lambalar� yakmak için kolu döndürün.

NOT
� Ya�mur sensörü bulunan araçlarda, otomatik on/off

(aç�k/kapal�) kontrol hassasiyeti ayarlanabilir. Daha
fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisinize ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir.
Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

� Farlar otomatik far kontrolü ile kontak "ON" (aç�k)
konumdayken kapat�ld���nda, ön sis lambalar�
(mevcut ise) ve arka sis lambas� söner. Farlar
otomatik far kontrolü kullan�larak, kontak "ON" (aç�k)
konumdayken s�ras�yla geri çevrildi�inde, ön sis
lambalar� da yanar ancak arka sis lambas� kapal�
kal�r. Arka sis lambalar�n� yakmak isterseniz, tekrar
dü�meyi kullan�n.

� Otomatik far sensörünün (A) önüne bir�ey koymay�n
ve cam temizleyicisi ile temizlemeyin.KAPALI Tüm lambalar kapal�

OTOMAT�K

Kontak anahtar� “ON” konumunda iken, 
farlar, park lambalar�, arka lambalar, plaka 
lambalar� ve gösterge tablosu lambalar�,
d��ar�daki ayd�nl�k seviyesine göre otomatik 
olarak yanar ve söner. Kontak anahtar� “OFF” 
(KAPALI) konumuna getirilince tüm lambalar 
otomatik olarak söner.
Park lambalar�, arka lambalar, plaka 
lambalar� ve gösterge paneli ayd�nlatmalar�
aç�k

Farlar ve di�er ayd�nlatmalar aç�k
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� Kol “AUTO” konumunda iken lambalar aç�l�p
kapanm�yorsa kolu manuel olarak çal��t�r�n ve
arac�n�z� kontrol ettirin.

Gündüz farlar� bulunan araçlar*
Far dü�mesi "AUTO veya "OFF" konumundayken ve
motor çal���rken k�sa farlar, arka lambalar vs. yanar.

NOT
� Gündüz farlar� devre d��� b�rak�labilir.

Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
Gündüz farlar� ile ilgili düzenlemeler ülkeden ülkeye
de�i�ebilir.
Arac� kulland���n�z bölgedeki kanun ve
düzenlemeleri ö�renin ve uyun.

Tip 1

Tip 2
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Lambalar, (farlar, sis farlar� vs.) otomatik 
söndürme i�levi
� Lamba dü�mesi “ ” konumunda iken kontak

anahtar� “LOCK” konumuna veya “ACC” konumuna
çevrilirse veya anahtar kontaktan ç�kart�l�rsa, sürücü
kap�s� aç�l�nca lambalar otomatik olarak söner.

[Anahtar kullanarak motor çal��t�r�ld���nda]
• Anahtar ç�kar�l�rken sürücü kap�s� aç�k ise,

sürücüye lambalar� söndürmesini hat�rlatmak için
bir uyar� sesi aral�kl� olarak yüksek sesle çalar.

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi kullanarak motor
çal��t�r�ld���nda]
• Kontak anahtar� “LOCK” (PUSH OFF) konumuna

getirilirse ve sürücü kap�s� aç�l�rsa, sürücüye
lambalar� söndürmesini hat�rlatmak için bir uyar�
sesi aral�kl� olarak yüksek sesle çalar.

� Lamba dü�mesi “ ” konumunda iken kontak
anahtar� “LOCK” veya “ACC” konumuna getirilirse
veya anahtar kontaktan ç�kar�l�rsa, sürücü kap�s�
kapal� iken lambalar yakla��k 3 dakika yan�k kal�r ve
sonra otomatik olarak söner.

NOT
� Lamba dü�mesi “ ” konumunda iken lamba

otomatik söndürme i�levi çal��maz.
� Lamba otomatik söndürme fonksiyonu da devre d���

b�rak�labilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Lambalar�n aç�k kalmas�n� istedi�inizde:
1. Kontak anahtar� “LOCK” veya “ACC”

konumundayken far dü�mesini "OFF" konumuna
getirin.

2. Dü�me “ ” veya “ ” konumunda iken lambalar�
tekrar aç�n, böylece lambalar aç�k kal�r.

NOT
� Motor, anahtar kullan�larak çal��t�r�lm��sa, sürücü

kap�s� aç�l�rsa ve kontak anahtar� ç�kar�l�rsa, far
uyar� sesi aral�kl� olarak yüksek sesle çalar.
Sürücü kap�y� kapatt���nda, sesli uyar� durur. (Çok
amaçl� bilgi ekran�nda uyar� da gösterilir.)
Sesli uyar� a�a��daki gibi durur.
• Lamba anahtar�n� “OFF” konumuna getirin.
• Sürücü taraf�ndaki kap�y� kapay�n.
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� Sürücü kap�s� aç�l�rsa ve kontak anahtar� “LOCK”
konumunda ise, anahtars�z çal��t�rma fonksiyonu
kullan�larak motor çal��t�r�ld���nda, lamba monitör
sesli uyar�s� aral�kl� olarak yüksek sesle çalar.
Sürücü kap�y� kapatt���nda, sesli uyar� durur. (Çok
amaçl� bilgi ekran�nda uyar� da gösterilir.)
Sesli uyar� a�a��daki gibi durur.
• Lamba anahtar�n� “OFF” konumuna getirin.
• Sürücü taraf�ndaki kap�y� kapay�n.

Lamba monitörü uyar� sesi
E00506100344

[Anahtar kullanarak motor çal��t�r�ld���nda]
Lambalar aç�k ve kontak anahtar� “LOCK” veya “ACC”
konumunda iken veya kontaktan ç�kar�ld�ktan sonra
sürücü kap�s� aç�l�rsa, lambalar� kapatmas�n� sürücüye
hat�rlatmak için bir uyar� sesi duyulur.

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi kullanarak motor
çal��t�r�ld���nda]
Lambalar aç�kken kontak anahtar� “LOCK” veya “ACC”
konumuna getirilirse veya kontak anahtar� “LOCK”
konumuna çevrilince sürücü kap�s� aç�l�rsa, lambalar�
kapatmas�n� sürücüye hat�rlatmak için bir uyar� sesi
ç�kar�l�r.

Her iki durumda da otomatik kapatma fonksiyonu
devreye sokulur, lamba dü�mesi kapal� konuma al�n�r
veya kap� kapat�l�rsa, sesli uyar� otomatik olarak
duracakt�r.
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Kumanda kolu (Uzun/K�sa far)
E00506200329

Ayd�nlatma dü�mesi “ ” konumundayken kol tam
olarak her çekildi�inde (1) far uzundan k�saya (veya
k�sadan uzuna) de�i�ir. Uzun far gösterge lambas�
yanarken, gösterge tablosunda uzun far lambas� da
yanar.

Selektör kolu
E00506300199

Uzun farlar, kol hafifçe (2) konumuna çekilip
b�rak�ld���nda selektör yapar.
Uzun farlar yanarken, gösterge tablosundaki uzun far
gösterge lambas� yanar.

NOT
� Far dü�mesi OFF iken de selektör yapabilir.
� Farlar uzun huzmeye ayarl�yken lambalar�

söndürürseniz lamba sviçi bir sonraki sefer “ ”
konumuna çevrildi�inde farlar otomatik olarak k�sa
hüzme ayar�na döndürülür.
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Giri� ayd�nlatmas�
E00528900368

Bu fonksiyon uzaktan kumanda vericisinde bulunan
UNLOCK (kilitleme) dü�mesine (A) bas�ld�ktan sonra, far
kontrol dü�mesi "OFF" (kapal�) veya "AUTO" (otomatik)
konumdayken (otomatik far kontrolü olan araçlar için)
yakla��k 30 saniye süreyle park lambalar�n� ve arka
lambalar� yanar. Otomatik far kontrolü olan araçlarda,
giri� ayd�nlatmas� fonksiyonu yaln�zca d�� ortam karanl�k
oldu�unda çal��acakt�r.

NOT
� Giri� ayd�nlatmas� fonksiyonu çal���rken, fonksiyonu

iptal etmek için a�a��daki i�lemlerden birini
uygulay�n.
• Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki LOCK

(K�L�TLEME) (B) dü�mesine bas�n.

• Far dü�mesini " " veya " " konumuna çevirin.
• Kontak anahtar�n� "ON" konumuna getirin.

� Fonksiyonlar�n a�a��daki �ekilde de�i�tirilmesi
mümkündür:
• Farlar k�sa hüzmeli far ayar�na getirilebilir.
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• Giri� ayd�nlatmas� fonksiyonu devre d���
b�rak�labilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na
bak�n.

Eve giri� ayd�nlatmas�
E00529000340

Bu fonksiyon kontak "LOCK" konumuna ayarland�ktan
sonra yakla��k 30 saniye süreyle k�sa hüzmeli farlar�
devreye sokar.

1. Far kontrol dü�mesini "OFF" (kapal�) veya "AUTO"
(otomatik) konuma çevirin (otomatik far kontrolü
bulunan araçlar için).

2. Kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirin. Ayr�ca
motorun çal��t�r�lmas� için bir anahtar kullan�l�rsa
anahtar� kontaktan ç�kart�n.

3. Kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirdikten
sonra 60 saniye içerisinde, sinyal kolunu kendinize
do�ru çekin.

4. Farlar yakla��k 30 saniye boyunca k�sa hüzmeyle
yanacakt�r. Farlar söndükten sonra, konta�� "LOCK"
konumuna çevirdi�iniz 60 saniyelik süre içerisinde
sinyal kolunu kendinize do�ru çekerek yakla��k 30
saniye boyunca farlar k�sa hüzmeyle tekrar
çal��t�r�labilir. Konta�� “LOCK” konumuna çevirme
s�ras�nda geçen 60 saniyelik sürede farlar� tekrar
yakmak için, 1. ad�mdaki süreci tekrarlay�n.

NOT
� Eve giri� ayd�nlatmas� fonksiyonu devredeyken,

fonksiyonu iptal etmek için a�a��daki i�lemlerden
birini uygulay�n.
• Sinyal kolunu kendinize do�ru çekin.
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• Far dü�mesini " " veya " " konumuna çevirin.
• Kontak anahtar�n� "ON" konumuna getirin.

� Fonksiyonlar�n a�a��daki �ekilde de�i�tirilmesi
mümkündür:
• Farlar�n aç�k kalma süresi de�i�tirilebilir.
• Eve giri� ayd�nlatma fonksiyonu devre d���

b�rak�labilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na
bak�n.

Far ayar�
E00517400031

Far seviye ayar dü�mesi (gaz de�arjl� farlara 
sahip araçlar d���nda)

E00517500511

Far hüzmesinin aç�s� arac�n ta��d��� yüke göre de�i�ir.
Far yükseklik ayar dü�mesi, farlar�n ba�ka sürücülerin
gözlerini almamas� için far ayd�nlatma mesafesinin
ayarlanmas� amac�yla kullan�labilir (k�sa far yanarken).
Dü�meyi a�a��daki tabloya göre ayarlay�n.
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5 - ki�ilik koltuk

l: 1 ki�i
:Bagaj tamamen dolu

D�KKAT!
� Gerekli ayarlamalar� sürü�ten önce daima

yap�n.
Sürü� s�ras�nda ayar yapmaya çal��may�n, bu,
kazalara sebebiyet verebilir.

Arac�n
durumu

Dü�men
in

konumu
“0” “0” “1”

“2”
veya
“3”

“2” veya 
“3” veya 

"4"

Dü�me konumu 0- Sadece sürücü/Sürücü + 1 ön yolcu
Dü�me konumu 1- 5 yolcu (sürücü dahil)
Dü�me konumu 2- 5 yolcu (sürücü dahil) + Bagaj tamamen

dolu {a��r yük süspansiyonu olmayan
araçlar} 
/Sürücü + bagaj tamamen dolu {a��r
yük süspansiyonu olmayan araçlar
(4WD)}

Dü�me konumu 3- 5 yolcu (sürücü dahil) + Bagaj tamamen
dolu {a��r yük süspansiyonlu araçlar} 
/Sürücü + bagaj tamamen dolu {a��r
yük süspansiyonu olmayan araçlar
(2WD)}
/Sürücü + bagaj tamamen dolu {a��r
yük süspansiyonlu araçlar}

Dü�me konumu 4- /Sürücü + bagaj tamamen dolu {a��r
yük süspansiyonlu ve yüksek
süspansiyonlu araçlar}
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7 - ki�ilik koltuk

l: 1 ki�i
:Bagaj tamamen dolu

Otomatik far seviyesi (Gaz de�arjl� farlara 
sahip araçlar)

E00517600336

Bu mekanizma araçtaki yolcular�n say�s� veya bagaj�n
a��rl��� gibi araçtaki ko�ullarda meydana gelen
de�i�ikliklere ba�l� olarak farlar�n yüksekli�ini (huzmenin
konumunu) otomatik olarak ayarlar. Kontak anahtar�
“ON” konumunda iken farlar yanarsa, araç durdu�u
zaman farlar�n konumu otomatik olarak ayarlan�r.

Otomatik far ayarlama sistemi uyar� göstergesi
Tip 1

Tip 2

Otomatik far seviye ayar� sisteminde bir ar�za varsa,
sürücü bilgilendirme ekran�ndaki bilgi ekran�nda uyar�
görüntüsü gösterilir.

Arac�n
durumu

Dü�men
in

konumu “0” “0” “1” “2” “3”
“3” 

veya
“4”

Dü�me konumu 0- Sadece sürücü/Sürücü + 1 ön yolcu
Dü�me konumu 1- Sürücü + 1 ön yolcu + 2 üçüncü

koltukta yolcu
Dü�me konumu 2- 7 yolcu (sürücü dahil)
Dü�me konumu 3- 7 yolcu (sürücü dahil) + Bagaj tam

yüklü
/Sürücü + bagaj tamamen dolu {a��r
yük süspansiyonu olmayan araçlar}

Dü�me konumu 4- /Sürücü + bagaj tamamen dolu {yüksek
süspansiyonlu araçlar}

D�KKAT!
�� Uyar� görüntülenirse, sistemde bir ar�za

olabilir, bu nedenle arac�n�z� kontrol ettirmenizi
öneririz.
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Sinyal kolu
E00506501387

NOT
� Lamba al���lmad�k �ekilde çok h�zl� yan�p sönerse bir

sinyal lambas� ampulü yanm�� olabilir. Arac�n�z�
kontrol ettirmenizi öneririz.

� A�a��daki fonksiyonlar aktif duruma geçirilebilir.
• Kontak anahtar� veya çal��t�rma modu “ACC”

konumundayken kol hareket ettirildi�inde dönü�
sinyali lambalar�n�n yan�p sönmesi.

• �erit de�i�ikli�i için sinyal lambas�n�n üç kez yan�p
sönme fonksiyonunu devre d��� b�rak�n.

• 3 kez yan�p sönme fonksiyonu için kolu kullanmak
amac�yla gerekli olan zaman ayarlanabilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na
bak�n.1- Sinyaller

Normal bir dönü� yaparken (1) konumunu kullan�n.
Dönü� tamamlan�nca kol otomatik olarak geri döner.

2- �erit de�i�tirme sinyalleri
�erit de�i�tirmek için kolu yava�ça (2)’ye getirirken,
sadece kol hareket ettirildi�i s�rada gösterge
tablosundaki sinyal lambalar� ve gösterge lambas�
yan�p söner.
Ayr�ca kolu yava�ça (2)’ye getirdi�iniz ve serbest
b�rakt���n�z zaman gösterge tablosundaki sinyal
lambalar� ve gösterge lambas� üç kez yan�p söner.
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Adaptif far sistemi (AFS)*
E00525100196

AFS sürücüye gece görü�ünde rahatl�k sa�lar. Lamba
dü�mesi " " veya "AUTO" konumdayken ( farlar
aç�kken ), direksiyon simidini döndürmek adaptif far�n
otomatik olarak dönmesini sa�lar ve yolu arac�n dönü�
istikametine göre ayd�nlat�r ve bu sayede yolun ayd�nl�k
k�sm�n� geni�letir.

Direksiyon simidi döndürülürken (örne�in; kaviste), yol,
arac�n dönü� istikametinde ayd�nlat�l�r. (Sol dönü� far�
araç sol tarafa döndü�ünde ve sa� dönü� far� ise araç
sa� tarafa döndü�ünde devreye girer.)

� Dönü� farlar�n� ayd�nlatmaya yetecek direksiyon
simidinin çal��ma seviyesi arac�n h�z�na göre de�i�ir.
(Arac�n h�z� dü�ükken, direksiyon simidinin daha
fazla çevrilmesi gerekir.)
Ancak, farlar sürü�ten önce daha küçük direksiyon
hareketlerinde de devreye girecek �ekilde
ayarlanabilir.

D�KKAT!
�� Dönü� farlar�ndan birisi yakla��k 15 dakika

kadar aç�k tutulursa, otomatik olarak söner.
Tekrar devreye sokmak isterseniz, ilk olarak
direksiyon simidini ileri do�ru konumundan
eski konumuna çevirin.
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NOT
� AFS a�a��daki ko�ullar�n herhangi birisinde

çal��maz:
• Vites kolu veya vites de�i�tirme kolun "R"

konumundad�r.
• Far dü�mesi “ ” veya “OFF” konumundad�r.
• Araç h�z� 100 km/sa veya daha yüksek h�zdad�r.
• AFS sistemini devreden ç�karmak için "AFS OFF"

dü�mesine bas�l�r.

Adaptif far sistemi (AFS) OFF dü�mesi
E00525200214

AFS sistemini kapatmak için "AFS OFF" dü�mesine
bas�n. Gösterge tablosu üzerindeki “AFS OFF” gösterge
����� yanar. AFS sistemini geri açmak için dü�meye
tekrar bas�n.

NOT
� Kontak anahtar� kapal�yken, "AFS OFF" durumu

haf�zada tutulur.
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Adaptif Far sistemi (AFS) göstergeleri
E00525300172

Gösterge

Uyar� ekran� tip 1

Uyar� ekran� tip 2

AFS sisteminde herhangi bir ar�za halinde, sürücü
bilgilendirme ekran�n�n bilgi penceresinde bir uyar�
mesaj� görülür ve gösterge tablosunda "AFS OFF"
gösterge lambas� yan�p söner.

NOT
� "AFS OFF" gösterge lambas� sürü� esnas�nda yan�p

sönerse, arac� uygun bir yerde durdurun, konta��
"ACC" veya "OFF" konumuna al�p, motoru yeniden
çal��t�r�n.
"AFS OFF" gösterge ����� yanm�yorsa, AFS
normaldir.

� Kompakt stepne tak�lm�� araçlarda, AFS do�ru
çal��mayabilir. AFS sistemini kapatmak için "AFS
OFF" dü�mesine bas�n. Ayr�ca, kompakt stepne
yerine, mümkünse araca en k�sa sürede standart
tekerle�i tak�n.

� Farlar sürü�ü zorla�t�ran (örne�in, karl� yoku�larda)
yans�malara sebep oluyorsa, "AFS OFF" dü�mesine
bas�n ve AFS sistemini kapat�n.

D�KKAT!
� Bu ikaz ekran� görüntülenirse, sistemde ar�za

olu�abilir. MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
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Dörtlü fla�ör dü�mesi
E00506600772

Arac�n yolda acil olarak park edilmesi gerekiyorsa dörtlü
fla�ör dü�mesini kullan�n.
Dörtlü fla�örler kontak anahtar� hangi konumda olursa
olsun her zaman kullan�labilir.

Dörtlü fla�örleri yakmak için dü�meye bas�n, tüm sinyal
lambalar� sürekli olarak yan�p söner. Söndürmek için
dü�meye tekrar bas�n.

NOT
� Dörtlü fla�ör lambas� manuel olarak dü�meye

bas�lm�� olarak yan�p sönüyorsa, acil durma sinyal
sistemi çal��maz.
“Acil durma sinyal sistemi” konusuna bak�n, sayfa
105.

Sis lambas� dü�mesi
E00506700034

Ön sis far� dü�mesi*
E00508300542

Farlar veya arka lambalar aç�k iken ön sis lambalar�
çal��t�r�labilir. Ön sis lambalar�n� yakmak için dü�meyi
“ON” yönünde çevirin. Gösterge tablosunda bir gösterge
lambas� yanar. Ön sis lambalar�n� söndürmek için
dü�meyi “OFF” yönünde çevirin. Serbest b�rakt���n�z
zaman dü�me otomatik olarak ilk konumuna geri döner.

NOT
� Farlar veya park lambalar� kapat�ld��� zaman ön sis

farlar� otomatik olarak kapan�r. Ön sis lambalar�n�
tekrar yakmak için farlar� veya arka lambalar�
açt�ktan sonra dü�meyi “ON” yönünde çevirin.
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� Sisli yol ko�ullar� d���nda sis lambalar�n�
kullanmay�n, aksi takdirde, a��r� parlakl�k kar��dan
gelen araç sürücülerinde göz kama�mas�na sebep
olabilir.

� Gündüz farlar� bulunan araçlarda, ön sis farlar� far
dü�mesi "OFF" (kapal�) konumuna ayarlansa bile
çal��abilir.

Arka sis lambas� dü�mesi
E00508400383

Arka sis lambas� farlar veya ön sis lambalar� (varsa) aç�k
oldu�u zaman çal��t�r�labilir.
Gösterge panosundaki gösterge lambas� arka sis
lambas� aç�k iken yanar.

[Ön sis lambalar� olmayan araç]
Arka sis lambas�n� yakmak için dü�meyi “ON” yönünde
bir kez çevirin. Arka sis lambas�n� söndürmek için
dü�meyi bir kez “OFF” yönünde çevirin.
Serbest b�rakt���n�z zaman dü�me otomatik olarak ilk
konumuna geri döner.

[Ön sis lambalar� olan araç]
Ön sis lambalar�n� yakmak için dü�meyi bir kez “ON”
yönünde çevirin. Arka sis lambas�n� yakmak için dü�meyi
bir kez daha “ON” yönünde çevirin. Arka sis lambas�n�
söndürmek için dü�meyi bir kez “OFF” yönünde çevirin.
Ön sis lambalar�n� söndürmek için dü�meyi bir kez daha
“OFF” yönünde çevirin. Serbest b�rakt���n�z zaman
dü�me otomatik olarak ilk konumuna geri döner.

NOT
� Arka sis lambas�, farlar veya ön sis lambalar� (varsa)

kapat�ld��� zaman otomatik olarak söner.
� Arka sis lambas�n� tekrar yakmak için farlar� açt�ktan

sonra dü�meyi bir kez “ON” yönünde çevirin. [Ön sis
lambalar� olmayan araç]

� Arka sis lambas�n� tekrar yakmak için farlar� açt�ktan
sonra dü�meyi iki kez “ON” yönünde çevirin. [Ön sis
lambalar� olan araç]

� Gündüz farlar� bulunan araçlarda, arka sis farlar� far
dü�mesi "OFF" (kapal�) konumuna ayarlansa bile
çal��abilir.
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Silecek ve y�kay�c� dü�mesi
E00507101218

Ön cam silecekleri
E00516900299

NOT
� Net bir arka görü� sa�lamak için, e�er vites

de�i�tirme kolu veya vites kolu ön silecekler
çal���yorken "R" konumuna ayarlanm��sa arka cam
silece�i de otomatik olarak birkaç defa kesintisiz
çal��acakt�r. 
“Arka cam silece�i ve y�kay�c�” konusuna bak�n,
sayfa 92.

Ya�mur sensörü olmayan araçlarda
Ön cam silecekleri kontak anahtar� “ON” veya “ACC”
konumunda iken çal��t�r�labilir.
Ön veya arka camdaki silecek lastikleri buz tuttuysa, buz
eriyinceye ve silecek lastikleri serbest kal�ncaya kadar
silecekleri kullanmay�n, yoksa silecek motoru
ar�zalanabilir.

D�KKAT!
� Y�kay�c� so�uk havada kullan�l�rsa cama

püskürtülen y�kay�c� suyu donarak görü�
alan�n� bozabilir. Y�kay�c�y� tekrar kullanmadan
önce cam� buz çözücü veya bu�u giderici ile
�s�t�n.

MIST- Bu�u giderme fonksiyonu
Silecekler bir kez çal���r.

KAPALI- Kapal�
INT - Fas�lal� (h�za duyarl�)
LO- Yava�
HI- H�zl�
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Fas�la aral�klar�n� ayarlamak için
Kol “INT” (h�za duyarl�) konumda iken fas�la aral�klar� (A)
dü�mesi döndürülerek ayarlanabilir.

NOT
� Ön cam sileceklerinin h�za duyarl� çal��ma

fonksiyonu aktif durumdan ç�kar�labilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Bu�u giderme fonksiyonu
Bu�u giderme fonksiyonu kontak anahtar� “ON” veya
“ACC” konumundayken kullan�labilir.
Silecekler silecek kolu birkez "MIST" konumuna kald�r�l�p
serbest b�rak�ld���nda çal��acakt�r. Bu i�lem çiseleyen
havalarda vb. kullan��l�d�r. Silecekler kol "MIST"
konumundayken çal��maya devam edecektir.

1- H�zl�
2- Yava�
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Ya�mur sensörlü araçlar
E00517000268

Ön cam silecekleri kontak anahtar� “ON” veya “ACC”
konumunda iken çal��t�r�labilir.
Ön veya arka camdaki silecek lastikleri buz tuttuysa, buz
eriyinceye ve silecek lastikleri serbest kal�ncaya kadar
silecekleri kullanmay�n, yoksa silecek motoru
ar�zalanabilir.

Ya�mur sensörü
Yaln�zca kontak anahtar� “ON” konumundayken
kullan�labilir.
Kol "AUTO" konumuna al�nd���nda, ya�mur sensörü (A)
ya�mur tespiti yapacak (ya da kar, di�er nem, toz vb.) ve
silecekler otomatik olarak çal��acakt�r.
Ön cam kirli ve hava kuru ise, kolu "OFF" konumunda
tutun.
Bu ko�ullar alt�nda silece�in çal��mas� ön cam� çizebilir
ve sileceklere zarar verebilir.

MIST- Bu�u giderme fonksiyonu
Silecekler bir kez çal���r.

KAPALI- Kapal�
OTOMAT�K Otomatik silecek kontrolü

Ya�mur sensörü
Silecekler ön camdaki �slakl�k seviyesine göre
otomatik olarak çal��acakt�r.

LO- Yava�
HI- H�zl�
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NOT
� Kauçuk silecek parçalar�n� korumak için, araç

çal��m�yorken ve ortam s�cakl��� 0°C veya daha
dü�ükken silecekler çal��maz.

� Yap��t�rma ya da etiket gibi �eyleri ön cama
yap��t�rarak sensörü kapatmay�n. Ayr�ca, ön cam
üzerinde su itici kaplama kullanmay�n. Ya�mur
sensörü ya�muru tespit edemeyebilir ve silecekler
normal olarak çal��mayabilir.

� A�a��daki durumlarda, ya�mur sensöründe ar�za
olu�abilir.
Arac� bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisinde
kontrol ettirin.
• Silecekler ya�murun �iddetindeki de�i�meye

ra�men sabit aral�klarla çal���rsa.
• Silecekler ya�murlu havaya ra�men çal��mazsa.

� Böcek, yabanc� nesneler gibi �eylerin ya�mur
sensörünün üstüne ön cama yap��mas� veya ön
cam�n donmas� halinde, silecekler otomatik olarak
çal��abilir. Ön cama yap��a nesneler e�er
temizlenemezse silecekleri durdurur. Silecekleri
tekrar çal��t�rmak için, kolu "LO" (alçak) veya "HI"
(yüksek) konuma getirin.
Ayr�ca, silecekler güçlü do�rudan güne� ����� ya da
elektromanyetik dalgalar sebebiyle de otomatik
olarak devreye girmeyebilir. Silecekleri durdurmak
için, kolu "OFF" (kapal�) konumuna getirin.

� Ön cam� de�i�tirirken ya da sensör çevresindeki
cam� güçlendirirken bir MITSUBISHI MOTORS
yetkili servisi ile irtibat kurun.

D�KKAT!
� Kontak anahtar� "ON" ve kol "AUTO"

konumundayken, silecekler a�a��da
tan�mlanan durumlarda otomatik olarak
çal��abilir.
Elleriniz s�k���rsa, yaralanabilirsiniz ya da
silecekler bozulabilir. Ya�mur sensörünü
devred��� b�rakmak için kontak anahtar�n�n
"OFF" konumunda oldu�undan veya kolu
"OFF" konumuna getirdi�inizde emin olun.
• Ön cam�n d�� yüzeyini temizlerken, ya�mur

sensörüne dokunursan�z.
• Ön cam�n d�� yüzeyini temizlerken, ya�mur

sensörünü bir bezle silerseniz.
• Bir otomatik araç y�kay�c�y� kullan�rken.
• Ön cama fiziksel bir darbe uygulan�rsa.
• Ya�mur sensörüne fiziksel bir darbe

uygulan�rsa.
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Ya�mur sensörü duyarl�l���n� ayarlamak için
Kol “AUTO” (ya�mur sensörü) konumunda iken, ya�mur
sensörü duyarl�l���n�n kol (B) kullan�larak ayarlanmas�
mümkündür.

NOT
� A�a��daki fonksiyonlar aktif duruma geçirilebilir.

Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.
• Otomatik çal��ma (ya�mur damlac���na duyarl�)

aral�kl� çal��ma (araç-h�z�na duyarl�) moduna
ayarlanabilir.

• Otomatik çal��ma (ya�mur damlac���na duyarl�)
aral�kl� çal��ma (araç-h�z�na duyarl� hariç) moduna
ayarlanabilir.

“+”- Ya�mura yüksek duyarl�l�k
“-”- Ya�mura dü�ük duyarl�l�k
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Bu�u giderme fonksiyonu
Silecekleri bir kez çal��t�rmak için kolu ok yönünde
hareket ettirin ve serbest b�rak�n.
Sisli veya çiseleyen havalarda sürerken bu fonksiyonu
kullan�n.
Kontak anahtar� "ON" veya "ACC" konumundayken,
silecek kolu bir kez “MIST” konumuna kald�r�l�p serbest
b�rak�ld���nda silecekler çal��acakt�r. Kol "MIST
konumunda tutuldu�unda, silecekler çal��maya devam
edecektir.

Kontak anahtar� "AUTO" konumundayken, silecek kolu
bir kez “+” konumuna getirilip, kol (C), “1” yönünde
döndürüldü�ünde silecekler bir kez çal��acakt�r.
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Ön cam y�kay�c�
E00507201118

Ön cam y�kay�c�, kontak anahtar� “ON” veya “ACC”
konumunda iken çal��t�r�labilir.
Y�kay�c� suyu ön cama kolu kendinize do�ru çekerek
püskürtülür.
Silecekler çal��mazken ya da aral�kl� çal���rken, kolu
kendinize do�ru çekti�inizde, y�kama suyu
püskürtülürken silecekler birkaç kez çal��acakt�r.
Rusya, Kazakistan ve Ukrayna için üretilen araçlar
haricinde, silecekler yakla��k 6 saniye sonra birkez daha
çal���r.
Far y�kama tertibat� bulunan araçlarda, farlar aç�kken, far
y�kama tertibat� ön cam y�kama suyu ile birlikte
çal��acakt�r.
Ayr�ca, Rusya, Kazakistan ve Ukrayna için üretilen
araçlar hariç, kolu kendinize do�ru çektikten k�sa bir süre
sonra serbest b�rakt���n�zda, silecekler çal���rken y�kama
suyu birkaç kez pürkürtülecektir. (Konfor y�kama ünitesi)
Yakla��k 6 saniye sonra, silecekler birkez daha
çal��acakt�r.
Konfor y�kay�c� herhangi bir çal��ma seviyesinde
çal��may� sonland�racakt�r.

D�KKAT!
� Y�kay�c� so�uk havada kullan�l�rsa cama

püskürtülen y�kay�c� suyu donarak görü�
alan�n� bozabilir. Y�kay�c�y� tekrar kullanmadan
önce cam� buz çözücü veya bu�u giderici ile
�s�t�n.
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NOT
� Fonksiyonlar�n a�a��daki �ekilde de�i�tirilmesi

mümkündür:
• Y�kama suyu püskürtüldü�ünde sileceklerin hiçbir
�ekilde çal��malar�na izin vermez.

• Rusya, Kazakistan ve Ukrayna pazar� hariç, konfor
y�kay�c�y� devreden ç�karma

• Rusya, Kazakistan ve Ukrayna için üretilen araçlar
haricinde, yakla��k 6 saniye sonra birkez daha
sileceklerin çal��mas� fonksiyonunu devreden
ç�karma.

• Rusya, Kazakistan ve Ukrayna pazar� hariç, konfor
y�kay�c�y� devreye sokma.

• Rusya, Kazakistan ve Ukrayna pazar� hariç,
silecekler yakla��k 6 saniye sonra tekrar çal��mak
üzere ayarlanabilir.

Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Arka cam silecek ve y�kay�c�
E00507301005

Arka cam silecek ve y�kay�c� dü�mesi kontak anahtar�
“ON” veya “ACC” konumunda iken çal��t�r�labilir.

INT - Silecek birkaç kez sürekli olarak çal���r, sonra 8
saniye aral�klarla fas�lal� olarak çal���r.

KAPALI
-

Kapal�

 - Y�kama suyu, dü�me her iki yöne tam olarak
döndürüldü�ünde arka cama püskürtülür.
Silecekler, y�kay�c� suyu püskürtülürken otomatik
olarak birkaç kez çal���r.
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NOT
� Vites kolu ön silecekler çal���yorken "R" konumuna

ayarlanm��sa arka cam silece�i de otomatik olarak
birkaç defa kesintisiz çal��acakt�r. (otomatik
çal��t�rma modu)
Otomatik çal��ma sonras�nda, arka cam silece�i
e�er kol "OFF" (kapal�) konumunda ise çal��may�
durduracakt�r. Kol "INT" konumunda ise, arka cam
silece�i aral�kl� çal��maya dönecektir.
Yaln�zca arka cam silecekleri kol "INT" konumunda
çal���yorken vites kolu "R" konumuna getirilirse, arka
cam silece�i otomatik olarak çal��abilir
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.

� Kol "OFF" konumunda ise, arka cam silece�ini
devaml� olarak çal��t�rmak için kolu iki kez h�zl�ca
"INT" konumuna çevirin. (sürekli çal��t�rma modu)
Arka cam silece�inin devaml� çal��mas�n� durdurmak
için kolu "OFF" konumuna getirin.

� Aral�kl� çal��ma modunun zaman aral�klar�
ayarlanabilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Far y�kama dü�mesi*
E00507800247

Far y�kay�c�, kontak anahtar� “ON” veya “ACC”
konumunda ve lamba dü�mesi “ ” konumundayken
çal��t�r�labilir.

Dü�meye bir kez bas�n ve y�kay�c� suyu farlara
püskürtülür.

NOT
� Kontak anahtar� “ON” veya “ACC” konumunda ve

farlar yanarken far y�kama tertibat�, ön cam y�kama
kolu ilk kez çekildi�inde ön cam y�kama tertibat� ile
birlikte çal���r.
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Sileceklerin ve y�kay�c�lar�n kullan�lmas�
s�ras�nda al�nmas� gereken önlemler

E00510000025

� Hareket eden silecekler, cam üzerindeki buz veya
di�er birikintiler taraf�ndan bloke edilirse, silecek
dü�mesi OFF konumuna getirilse bile motor
yanabilir. Engelleme olursa arac�n�z� güvenli bir yere
park edin, kontak anahtar�n� kapat�n ve sileceklerin
düzgün bir �ekilde çal��mas� için camdaki birikintileri
temizleyin.

� Cam kuru iken silecekleri kullanmay�n.
Bunlar, cam yüzeyini çizebilir veya silecek lastikleri
erken a��n�r.

� So�uk havada silecekleri kullanmadan önce silecek
lastiklerinin cam üzerinde donmad���n� kontrol edin.
Silecek lastikleri buz üzerinde donmu� iken
silecekler kullan�l�rsa motor yanabilir.

� Sileceklerin sürekli olarak 20 saniyeden fazla
kullan�lmas�ndan kaç�n�n. Su deposu bo� iken
y�kay�c�y� kullanmay�n.
Yoksa motor yanabilir.

� Depodaki y�kay�c� suyunun seviyesini periyodik
olarak kontrol edin ve gerekiyorsa ekleyin.
So�uk havalarda y�kay�c� deposunun donmas�n�
önleyecek olan önerilmi� bir y�kay�c� kar���m�
ekleyin. Aksi takdirde, y�kay�c� fonksiyonu
kaybolabilir ve buzlanma sistemin parçalar�na zarar
verebilir.

Silecek buz çözme dü�mesi*
E00507700129

Arka cam rezistans dü�mesi motor çal���rken
kullan�labilir.
Park konumunda iken ön silecekler donarak ön cama
yap���rsa, bu dü�menin aç�lmas�yla sileceklerin çal���r
hale gelmesi için ön cam �s�t�l�r. Dü�meye bas�ld���nda
buz çözücü çal���r ve gösterge lambas� (A) yanar.

NOT
� Yakla��k 20 saniye çal��t�ktan sonra dü�me otomatik

olarak kapan�r. Çal���rken dü�meyi kapatmak için
dü�meye tekrar bas�n.
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Arka cam rezistans dü�mesi
E00507901072

Arka cam rezistans dü�mesi motor çal���rken
kullan�labilir.
Arka cam rezistans�n� açmak için dü�meye bas�n.
Yakla��k 20 dakika içerisinde otomatik olarak kapan�r.
Rezistans� yakla��k 20 dakika içerisinde kapatmak için
dü�meye tekrar bas�n.
Rezistans aç�k iken gösterge lambas� (A) yanar.

NOT
� Arka cam rezistans dü�mesine bas�ld���nda, d��

dikiz aynalar� da �s�t�l�r. “Is�tmal� ayna” konusuna
bak�n, sayfa 15.

� Arka cam rezistans dü�mesine bas�ld���nda cam
�s�n�r ve silecekler çal��abilir hale gelir. "Silecek buz
giderme dü�mesi"konusuna bak�n, sayfa 94.

� Rezistans dü�mesi kar� eritmek için de�il bu�uyu
gidermek içindir. Rezistans dü�mesini kullanmadan
önce kar� temizleyin.

� Arka cam�n iç k�sm�n� temizlerken �s�t�c� tellerine
zarar vermemek için tellerin üzerini temizlerken
yumu�ak bir bez kullan�n ve bast�rmadan silin.

� Arka cam�n iç taraf�na yabanc� cisimlerin temas
etmesine izin vermeyin, tellerde bozulma veya
kopma olabilir.
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Korna svici
E00508000318

Direksiyon simidindeki “ ” i�aretinin üzerine veya
çevresine bas�n.
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Ekonomik sürü�
E00600100789

Ekonomik sürü� için kar��lanmas� gereken baz� teknik
gereksinimler vard�r. Dü�ük yak�t tüketimi için ön ko�ul
uygun bir �ekilde ayarlanm�� motordur. Arac�n ömrünü
uzatmak ve en ekonomik kullan�m için arac�n�z� servis
standartlar�na göre düzenli aral�klarla kontrol ettirmenizi
öneririz.
Yak�t ekonomisi ve egzoz gaz� ve ses olu�umu ki�isel
sürü� al��kanl�klar� kadar, belirli kullanma ko�ullar�
taraf�nda da önemli ölçüde etkilenir. Frenlerin, lastiklerin
ve motorun a��nmas�n�n asgariye indirilmesi kadar çevre
kirlenmesinin azalt�lmas� için de a�a��daki noktalara
uyulmal�d�r.

Motorun ilk çal��t�r�lmas�
Yak�t tüketimini art�raca��ndan ani h�zlanmalardan ve ani
kalk��lardan kaç�n�n.

Vites de�i�tirme
Sadece uygun bir h�zda ve motor devrinde vitesi
de�i�tirin. Her zaman olabilecek en yüksek vitesi
kullan�n.
4 tekerlekten çeki�li bir araç kullan�l�rken yak�t tasarrufu
sa�lamak için arac� normal yollarda ve otoyolda
kullan�rken sürü� modunu "2WD" konumuna al�n.

�ehir trafi�i
S�k s�k duru� ve kalk�� ortalama yak�t tüketimini art�r�r.
Mümkünse trafik ak��� tenha olan yollar� kullan�n. Yo�un
trafikte kullan�rken, arac� dü�ük viteste, yüksek motor
devirlerinde kullanmaktan kaç�n�n.

Rölantide
Araç rölanti s�ras�nda bile yak�t tüketir. Mümkünse uzun
süre rölantide kullanmaktan kaç�n�n.

H�z
Daha yüksek araç h�zlar�nda daha fazla yak�t tüketilir.
Tam h�zda kullanmaktan kaç�n�n. Gaz pedal�na itinal�
basma bile önemli miktarda yak�t tasarrufu sa�lar.

Lastik bas�nc�
Lastik bas�nc�n� düzenli aral�klarla kontrol edin. Dü�ük
lastik bas�nc� yolun direncini ve yak�t tüketimini art�r�r.
Buna ek olarak dü�ük lastik bas�nc� lastik a��nmas�n�n ve
kullanma kararl�l���n� olumsuz yönde etkiler.

Kargo yükleri
Bagaj bölümünde gereksiz e�yalar ta��may�n. Özellikle
s�k s�k duru� ve kalk���n gerekli oldu�u �ehir yolunda
sürerken arac�n a��rl���n�n art�r�lmas�, yak�t tüketimini
olumsuz bir �ekilde etkiler. Ayr�ca artan hava direnci yak�t
tüketimini art�raca��ndan, arac�n tavan� üzerinde
gereksiz bagaj veya ta��y�c�lar vs. ile kullanmaktan
kaç�n�n.

Motorun so�ukken çal��t�r�lmas�
Motorun so�ukken çal��t�r�lmas� daha çok yak�t
tüketimine neden olur.
Motoru çal���r durumda s�cak tutmak da gereksiz yak�t
tüketimi sebeplerindendir. Motor çal��t�r�ld�ktan sonra
mümkün oldu�unca k�sa bir sürede arac�n�z� kullanmaya
ba�lay�n.

Klima
Kliman�n kullan�lmas� yak�t tüketimini art�r�r.
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Sürü�, alkol ve ilaçlar
E00600200070

Alkol etkisi alt�nda araç kullanmak kazalar�n en yayg�n
nedenlerinden birisidir.
Kan�n�zdaki alkol düzeyi yasal s�n�rlar�n çok alt�nda olsa
bile sürü� yetene�iniz ciddi bir �ekilde azal�r. Alkollü
iseniz araç kullanmay�n. Alkollü olmayan bir sürücü ile
yolculuk yap�n, bir taksi veya arkada��n�z� ça��r�n veya
toplu ta��ma araçlar�n� kullan�n. Kahve içmek veya so�uk
bir du� almak sizi ay�k hale getirmez.
Benzer �ekilde reçeteli veya reçetesiz ilaçlar da
dikkatinizi, kavrama veya reaksiyon zaman�n�z� etkiler.
Bu tür ilaçlar�n etkisi alt�ndayken araç kullanmadan önce
doktorunuza veya eczac�n�za dan���n.

Güvenli sürü� teknikleri
E00600300446

Sürü� güvenli�i ve kazalara kar�� korunma asla tam
olarak garanti alt�na al�namaz. Ancak, a�a��dakiler
konusunda çok dikkatli olman�z� öneririz:

Emniyet kemerleri
Arac� çal��t�rmadan önce sizin ve yolcular�n emniyet
kemerlerinin ba�l� oldu�undan emin olun.

UYARI!
� ASLA �ÇK� TES�Ri ALTINDA ARAÇ

KULLANMAYIN.
Alg�lama mekanizman�z zay�flar refleksleriniz
zay�flar ve karar verme yetene�iniz azal�r.
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Paspaslar Araçta çocuk ta��nmas�
� Arac�n�z�n kontak anahtar� üzerindeyken ve

içerisinde gözetim alt�nda olmayan çocuklar varken
arac�n�z� asla terk etmeyin. Çocuklar arac�n sürü�
kumandalar�yla oynayarak bir kazaya yol açabilirler.

� Küçük çocuklar�n ve bebeklerin yasalara ve
düzenlemelere göre uygun bir �ekilde korunmu�
olduklar�ndan ve bir kaza s�ras�nda azami koruma
alt�nda olduklar�ndan emin olun.

� Çocuklar�n bagaj bölümünde oynamalar�na izin
vermeyin. Araç hareket halindeyken çocuklar�n
bagaj bölümünde bulunmalar� çok tehlikelidir.

Bagaj�n yüklenmesi
Bagaj� yüklerken koltuklar�n yüksekli�inin üzerinde
yüklememeye dikkat edin. Bu, sadece arka görü�
alan�n�n engellenmesi nedeni ile de�il, fakat ayn�
zamanda sert frenleme yap�lmas� durumunda e�yalar�n
yolcu bölümüne f�rlayabilme riski nedeniyle çok
tehlikelidir.

UYARI!
� Arac�n�z için uygun olan paspaslar� do�ru bir
�ekilde yerle�tirerek, paspaslar� pedallardan
uzakta tutun.
Paspaslar�n bulunduklar� yerden kaymalar�n�
önlemek için, bunlar� kanca vs. kullanarak
arac�n�z�n dö�emesine tutturun.
Bir pedal�n üzerine paspas koymak veya bir
paspas� di�erinin üzerine koymak pedal�n
kullan�lmas�n� engelleyerek ciddi kazalara yol
açabilir.
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Rodaj tavsiyeleri
E00600402193

Rodaj dönemi s�ras�nda ilk 1000 km’de arac�n�z�n
kullan�m ömrünün uzun olmas�na yard�mc� olmak ve
yak�t ekonomisini ve performans�n� art�rmak için
a�a��daki önlemleri alarak arac�n�z� kullanman�z�
öneririz.
� Motoru yüksek devirlerde kullanmay�n.
� H�zl� kalk��, h�zlanma, fren ve uzun süre yüksek

devirde kullanmaktan kaç�n�n.
� A�a��daki rodaj h�z s�n�rlar�na uyun.

Yasal h�z s�n�rlar�na uyulmas� gerekti�ine lütfen
dikkat edin.

� Yükleme s�n�rlar�n� a�may�n.
� Römork çekmekten kaç�n�n.

Manuel �anz�manl� araçlar

Otomatik �anz�manl� araçlar

Vites
H�z s�n�r�

Benzinli araçlar Dizel araçlar
1. vites 30 km/sa. 20 km/sa.
2. vites 60 km/sa. 45 km/sa.
3. vites 90 km/sa. 70 km/sa.
4. vites 115 km/sa. 90 km/sa.
5. vites 145 km/sa. 120 km/sa.
6. vites - 145 km/sa.

Vites H�z s�n�r�
1. vites 15 km/sa.
2. vites 50 km/sa.
3. vites 85 km/sa.
4. vites 120 km/sa.
5. vites 130 km/sa.
6. vites 130 km/sa.
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CVT donan�ml� araçlar

Çift kavrama (SST) araçlar

El freni
E00600501634

Arac� park etmek için önce arac� tamamen durdurun, el
frenini iyice çekin.

Çekmek için

Vites H�z s�n�r�
“D” (SÜRÜ�) 130 km/sa.

Spor
modunda

1. konum 50 km/sa.
2. konum 60 km/sa.
3. konum 70 km/sa.
4. konum 90 km/sa.
5. konum 120 km/sa.
6. konum 130 km/sa.

Vites
H�z s�n�r�

Spor modunda “D” (sürü�)
1. konum D1 20 km/sa.
2. konum D2 45 km/sa.
3. konum D3 70 km/sa.
4. konum D4 95 km/sa.
5. konum D5 110 km/sa.
6. konum D6 130 km/sa.

1- Fren pedal�na s�k�ca bas�n ve üst k�sm�ndaki dü�meye
basmadan kolu yukar� do�ru çekin.
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NOT
� Fren pedal� b�rak�ld�ktan sonra el freni koluna, arac�

sabit tutmaya yeterli bir kuvvet uygulay�n.
� Fren pedal� b�rak�ld�ktan sonra el freni arac� sabit

tutmuyorsa arac�n�z� derhal kontrol ettirin.

�ndirmek içinD�KKAT!
� El frenini çekmek istedi�inizde el freni kolunu

çekmeden önce arac� tamamen durdurmak için
fren pedal�na iyice bas�n.
Araç hareket halindeyken el freni kolunun
çekilmesi arka tekerleklerin kilitlenmesine
sebep olarak arac�n arka k�sm�n�n kaymas�na
neden olabilir. Ayn� zamanda el freninin
ar�zalanmas�na da sebep olabilir.

1- Fren pedal�na s�k�ca bas�n ve kolu yava�ça yukar�
kald�r�n.

2- Kolun ucundaki dü�meye bas�n.
3- Kolu tamamen indirin.
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Park
E00600601358

Arac� park etmek için park frenini tam olarak devreye
sokun ve sonra manuel �anz�manl� araçlarda vites
kolunu 1. vites veya “R” (Geri vites) konumuna al�n veya
CVT, A/T ve çift kavrama SST �anz�manl� araçlarda vites
kolunu “P” (PARK) konumuna getirin.

Yoku�ta park etmek
Arac�n kaymas�n� önlemek için a�a��daki i�lemleri izleyin.

Yoku� a�a�� park etme
Ön tekerlekleri kald�r�ma do�ru döndürün ve kald�r�m
taraf�ndaki tekerlek kald�r�ma yava�ça dokununcaya
kadar arac� ileri do�ru hareket ettirin.
Manuel �anz�manl� araçlarda el frenini çekin ve vites
kolunu “R” (Geri) konumuna getirin.
A/T, CVT �anz�manl� veya Çift kavrama (SST) araçlarda,
el frenini çekin ve vites kolunu "P" (PARK) konumuna
al�n.
Gerekirse tekerleklere takoz koyun.

Yoku� yukar� park etme
Ön tekerlekleri yola do�ru döndürün ve kald�r�m
taraf�ndaki tekerlek kald�r�ma yava�ça dokunacak kadar
arac� geriye do�ru hareket ettirin.
Manuel �anz�manl� araçlarda el frenini çekin ve vites
kolunu 1. vites konumuna getirin.
A/T, CVT �anz�manl� veya Çift kavrama (SST) araçlarda,
el frenini çekin ve vites kolunu "P" (PARK) konumuna
al�n.
Gerekirse tekerleklere takoz koyun.

D�KKAT!
� Arac� kullanmadan önce el freninin tam olarak

indirildi�inden ve fren uyar� lambas�n�n
söndü�ünden emin olun.
Araç, el freni tam olarak indirilmeden
kullan�l�rsa, sürücü bilgilendirme sistemi
ekran�ndaki bilgi ekran�nda (El frenini �ndirin)
uyar�s� görülür.
El freni indirilmeden bir araç kullan�l�rsa fren
a��r� �s�narak, etkili olmayan bir frenleme ve
olas� fren ar�zalar� ortaya ç�kar.

Uyar� lambas�

Uyar� ekran� tip 1

Uyar� ekran� tip 2

� El freni tamamen indirildi�inde fren uyar�
lambas� sönmezse fren sisteminde bir sorun
olabilir.
Arac�n�z� derhal kontrol ettirin.
Ayr�nt�lar için “Fren uyar� lambas�” konusuna
bak�n, sayfa 3-60.
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NOT
� Arac�n�z, otomatik vites, CVT �anz�manl� veya Çift

kavrama (SST) ise, vites kolunu "P" (PARK)
konumuna almadan önce el freninin çekildi�inden
emin olun. El frenini çekmeden önce vites kolunu "P"
(PARK) konumuna al�rsan�z, arac� bir sonraki
kullan���n�zda vites kolunun "P" (PARK)
konumundan ç�kar�lmas� zor olabilir, vites kolunun
"P" (PARK) konumundan ç�kar�lmas� için güç
kullan�lmas� gerekebilir.

Motor çal���rken park etmek
K�sa bir uyku/dinlenme için asla motoru çal���r durumda
b�rakmay�n. Ayr�ca kapal� veya havaland�rmas� iyi
olmayan bir yerde arac� motor çal���r vaziyette asla
b�rakmay�n.

Park edece�iniz yer

Arac�n�z� terk ederken
Arac� gözetim alt�nda olmadan terk ederken anahtar� her
zaman yan�n�zda bulundurun ve tüm kap�lar� ve bagaj
kapa��n� kilitleyin.
Arac�n�z� her zaman iyi bir �ekilde ayd�nlat�lm�� bir yere
park etmeye çal���n.

UYARI!
� Motoru çal���r vaziyette b�rakmak, vites

kolunun istenmeden de�i�mesi veya yolcu
bölümüne zehirli egzoz gazlar�n�n dolmas�
sonucu yaralanma veya ölüm riski olu�turur.

UYARI!
� Kuru otlar veya yapraklar gibi yan�c� maddeler

s�cak egzoz ile temas edince yang�n
ç�kabilece�inden, bu tür alanlarda arac�n�z�
park etmeyin.
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Direksiyon yükseklik ayar�
E00600700352

1. Direksiyonu yukar�da tutarken e�me kilidi kolunu
gev�etin.

2. Direksiyon simidini istenilen yüksekli�e ayarlay�n.
3. E�me kilidi kolunu tamamen yukar�ya çekerek

direksiyon simidini s�k� bir �ekilde kilitleyin.

�ç dikiz aynas�
E00600800366

Arac�n arka taraf�n� net bir �ekilde görebilmeniz için dikiz
aynas�n� sadece koltuk ayar�n� yapt�ktan sonra ayarlay�n.

Dikiz aynas�n� arka camdan görü�ü maksimize edecek
�ekilde ayarlay�n.

Aynan�n dik konumuna ayarlanmas�
Aynan�n konumunun ayarlanmas� için a�a�� ve yukar�
hareket ettirilebilir.

A- Kilitli
B- Serbest

UYARI!
� Arac� sürerken direksiyonu ayarlama

giri�iminde bulunmay�n.

UYARI!
� Sürü� s�ras�nda dikiz aynas�n� ayarlama

giri�iminde bulunmay�n. Bu tehlikeli olabilir.
Aynay� her zaman arac� kullanmadan önce
ayarlay�n.
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Göz kama�t�r�c� ����� azaltmak için
Arac� gece kullan�rken, arkan�zdaki araçlar�n farlar�ndan
kaynaklanan göz kama�mas�n� azaltmak için aynay�
ayarlamak amac�yla aynan�n alt�ndaki (A) kolu
kullan�labilir.

D�� dikiz aynalar�
E00600900628

Aynan�n konumunu ayarlanmak için
E00601000479

D�� dikiz aynalar� kontak anahtar� “ON” veya “ACC”
konumunda iken çal��t�r�labilir.

1- Normal
2- Parlamaya kar��

UYARI!
�� Sürü� s�ras�nda dikiz aynalar�n� ayarlama

giri�iminde bulunmay�n. Bu tehlikeli olabilir.
Aynalar� her zaman arac� kullanmadan önce
ayarlay�n.

� Arac�n�z konveks tip aynalar ile donat�l�r.
Aynada gördü�ünüz nesnelerin düz normal bir
aynaya göre daha küçük ve uzakta
görüldü�ünü lütfen dikkate al�n.
�erit de�i�tirirken arkan�zdaki araçlar�n
uzakl���n� tahmin etmek için bu aynay�
kullanmay�n.
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1. (A) kolunu ayarlanmas� istenen ayna ile ayn� tarafa
getirin. 2. Aynan�n konumunu ayarlamak için dü�meye (B)

sola, sa�a, yukar� veya a�a�� do�ru bas�n.

3. Kolu (A) orta konuma geri getirin (•).

L- Sol d�� ayna ayar�
R- Sa� d�� ayna ayar�

[Ayna katlama dü�mesi bulunan araçlar 
hariç]

Ayna katlama dü�mesi bulunan araçlar

1- Yukar�
2- A�a��
3- Sa�
4- Sol
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D�� aynalar�n kapat�lmas� ve aç�lmas�
E00601100584

Dar alanlarda park ederken zarar görmemeleri için d��
ayna yan cama do�ru katlanabilir.

[Ayna katlama dü�mesi bulunan araçlar hariç]
Aynay� katlamak için elinizle arac�n arkas�na do�ru itin.
Aynay� açarken, yerine oturana kadar arac�n ön taraf�na
do�ru çekin.

[Ayna katlama dü�mesi bulunan araçlar]

Ayna kapatma dü�mesini kullanarak aynalar�n
kapat�lmas� ve aç�lmas�
Kontak anahtar� “ON” veya “ACC” konumundayken
aynalar� kapatmak için ayna katlama dü�mesine bas�n.
Aynalar� ilk konumlar�na getirerek açmak için dü�meye
tekrar bas�n.
Kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirdikten sonra,
ayna katlama dü�mesini yakla��k 30 saniye içerisinde
kullanarak aynalar�n katlanmas� ve aç�lmas� mümkündür.

D�KKAT!
� Ayna katl� iken arac� kullanmay�n.

Aynay� kullanamaman�z bir kazaya neden
olabilir.
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NOT
� Aynan�n hareketi s�ras�nda elinizin s�k��mamas�na

dikkat edin.
� Aynay� el ile hareket ettirdikten veya bir nesneye

çarpt�ktan sonra, aynay� katlama dü�mesini
kullanarak ilk konumuna döndürmeniz mümkün
olmayabilir. Böyle bir durumda aynay� kapal�
konumuna getirmek için ayna katlama dü�mesine
bas�n ve sonra aynay� ilk konumuna geri getirmek
için dü�meye tekrar bas�n.

� Donma olursa ve aynalar istenildi�i gibi çal��mazsa,
lütfen katlama dü�mesine üst üste basmaktan
kaç�n�n, çünkü bu, ayna motor devresinin yanmas�na
neden olabilir.

Ayna katlama dü�mesini kullanmadan aynalar�n
katlanmas� ve aç�lmas�
[Uzaktan kumanda sistemi olan araçlar]
Uzaktan kumanda dü�meleri kullan�larak tüm kap�lar
kilitlendi�inde veya aç�ld���nda, otomatik olarak kapan�r
veya aç�l�r.
“Uzaktan kumanda sistemi” konusuna bak�n, sayfa 1-6.
[Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar]
Anahtars�z çal��t�rma sisteminin uzaktan kumanda
dü�meleri veya anahtars�z çal��t�rma sistemi kullan�larak
kap�lar kilitlendi�inde veya aç�ld���nda, aynalar otomatik
olarak kapan�r veya aç�l�r.
"Anahtars�z çal��t�rma sistemi: Anahtars�z çal��t�rma
fonksiyonunu kullanarak çal��t�rma, Uzaktan kumanda
sistemi" konusuna bak�n, sayfa 1-16 ve 1-43.

NOT
� Fonksiyonlar a�a��daki gibi de�i�tirilebilir. Lütfen bir

MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.
• Kontak anahtar� “ON” konumuna getirildi�inde

otomatik olarak aç�l�r ve kontak anahtar� “OFF”
konumuna getirildikten sonra sürücü kap�s�
aç�l�nca otomatik olarak kapan�r.

• Araç 30 km/sa. h�za ula�t���nda otomatik olarak
aç�l�r.

• Otomatik açma fonksiyonunu devre d��� b�rak�n.

D�KKAT!
� Aynalar�n el ile katlanmas� ve aç�lmas�

mümkündür. Ancak ayna katlama dü�mesini
kullanarak bir aynay� kapatt�ktan sonra, elinizle
de�il de tekrar dü�meyi kullanarak aynay�
açmal�s�n�z. Aynay� dü�meyi kullanarak
katlad�ktan sonra el ile açarsan�z, yerine tam
olarak oturmaz. Bunun sonucu olarak arac�
sürerken rüzgar veya titre�im sonucu hareket
edebilir ve arka görü�ünüzün kaybolmas�na
neden olabilir.
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Is�tmal� aynalar
E00601200282

D�� dikiz aynalar�n�n bu�usunu gidermek veya buzunu
çözmek için arka cam rezistans dü�mesine bas�n.
Rezistans aç�k iken gösterge lambas� (A) yanar.
Is�t�c� yakla��k 20 dakika içerisinde otomatik olarak
kapan�r.

Kontak anahtar� yuvas�
E00601401630

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi bulunan araçlar]
Anahtars�z çal��t�rma sisteminin kullan�m�yla ilgili bilgi
almak için "Anahtars�z çal��t�rma sistemi: Kontak
anahtar�” konusuna bak�n, sayfa 1-20 ve 1-34.

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar hariç]  
Manuel �anz�manl� araçlar [Otomatik �anz�manl�,

CVT �anz�manl� veya Çift 
kavrama (SST) araçlar]
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LOCK (K�L�TLEME)
Motor durdurulur ve direksiyon kitlenir. Anahtar sadece
bu konumda tak�labilir ve ç�kar�labilir.

ACC /AKSESUAR)
Motor çal��maz, fakat audio sistem ve di�er elektrikli
aksesuarlar çal��t�r�labilir.

ON (AÇIK)
Motor çal���r ve arac�n tüm elektrikli aksesuarlar�
kullan�labilir.

START (MAR�)
Mar� motoru çal���r. Motor çal��t�r�ld�ktan sonra anahtar�
serbest b�rak�n, otomatik olarak “ON” konumuna
dönecektir.

NOT
� Arac�n�z bir elektronik immobilizer ile donat�lm��t�r.

Motoru çal��t�rmak için anahtar�n içindeki vericinin
gönderdi�i kodun immobilizer bilgisayar�na kay�tl�
olan ile uyu�mas� gerekir.
“Elektronik immobilizer (Çal�nmay� önleyici mar�
sistemi)” konusuna bak�n, sayfa 1-4.

ACC gücü otomatik kesme fonksiyonu
E00620300107

Kontak anahtar� “ACC” konumunda iken yakla��k 30
dakika sonra, audio sistemi ve di�er elektrikli cihazlar için
sa�lanan güç otomatik olarak kesilir.
Kontak anahtar� “ACC” konumundan ba�ka bir konuma
al�nd���nda, bu cihazlara tekrar güç sa�lan�r.

NOT
� Fonksiyonlar�n a�a��daki �ekilde de�i�tirilmesi

mümkündür:
• Gücün kesilece�i zaman yakla��k 60 dakikaya

kadar ayarlanabilir.
• ACC güç otomatik kesme fonkisyonu devre d���

b�rak�labilir.
Ayr�nt�lar için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran giri�leri
kullan�labilir.
Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.
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Anahtar� ç�karmak için
E00620400270

Manuel �anz�manl� araçlardan anahtar� ç�kar�rken, “ACC”
konumunda anahtar� içeri bast�r�n ve “LOCK” konumuna
çevirinceye kadar bas�l� tutun ve ç�kar�n.

Otomatik �anz�manl�, CVT �anz�manl� veya çift kavrama
(SST) araçlarda anahtar� ç�kar�rken, ilk olarak vites
kolunu "P" (PARK) konumuna ve sonras�nda kontak
anahtar�n� "LOCK" (K�L�TL�) konumuna getirin ve
anahtar� ç�kar�n.
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Direksiyon kilidi
E00601500429

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi bulunan araçlar]
Anahtars�z çal��t�rma sisteminin kullan�m�yla ilgili bilgi
almak için "Anahtars�z çal��t�rma sistemi: Direksiyon
kilidi" konusuna bak�n, sayfa 1-27, 1-37.

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar hariç]

Kilitlemek için
Kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirin.
Kilitleninceye kadar direksiyonu çevirin.

Açmak için
Direksiyonu sa�a ve sola yava�ça çevirirken anahtar�
“ACC” konumuna getirin.

D�KKAT!
� Arac� kullan�rken kontak anahtar�n� kontaktan

ç�karmay�n. Aksi takdirde, direksiyon
kilitlenerek arac�n kontrolünü kaybetmenize
neden olur.

� Arac� kullan�rken motor durdurulursa, fren
servo mekanizmas� çal��mayacak ve frenlerin
verimlili�i azalacakt�r. Ayr�ca, hidrolik
direksiyon sistemi çal��mayacak ve
direksiyonu çevirmek için daha fazla güç
harcanmas� gerekecektir.

� Araç çal��m�yorken kontak anahtar�n� “ON”
konumunda uzun süre b�rakmay�n, aksi
takdirde, akü bo�al�r.

� Motor çal���rken anahtar� “START” (MAR�)
konumuna çevirmeyin. Aksi takdirde mar�
motoru zarar görebilir.
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Motorun çal��t�r�lmas� ve 
durdurulmas�

E00620600256

Çal��t�rma ile ilgili tavsiyeler
� Mar� motorunu sürekli olarak 10 saniyeden fazla

çal��t�rmay�n, aksi takdirde, akü bo�alabilir. Motor
çal��mazsa, kontak anahtar�n� "LOCK" konumuna
geri getirin, birkaç saniye bekledikten sonra tekrar
deneyin. Motor çal���rken mar�a bas�lmas�, mar�
motoruna zarar verecektir.

� [Çift kavramal� (Twin Clutch SST) araçlarda]
Motor çal��t�r�ld�ktan sonra a�a��daki durumlar
olu�abilir; ancak bunlar bir ar�za oldu�unu
göstermez.
• Çift kavrama (SST) sistemin çal��ma seslerini

duyabilirsiniz ve araçta titreme hissedebilirsiniz.
• Vites kolunu "N" (BO�) konumuna al�p gaz

pedal�na basmaya devam ederseniz, motor belli bir
limite kadar devirlenir.

� [Manuel �anz�manl� dizel araçlar]
Araç, debriyaja tam bas�l� konumda sabit
durumdayken gaz pedal�na bas�l�rsa; motorun
korunmas� için motor devri 3000 dev/dk. üzerine
ç�kmaz.

D�KKAT!
� Araçtan ayr�l�rken anahtar� ç�kar�n.

Baz� ülkelerde araç park edildikten sonra
anahtar�n üzerinde b�rak�lmas� yasaklanm��t�r.
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NOT
� Clear Tec FFV modelleri için, yak�t deposu Bio

ethanol E 85 ile dolu ise ve ortam s�cakl��� yakla��k
olarak -15°C veya daha dü�ük ise, motorun
çal��t�r�lmas� zor olabilir. Bu durumda, depoya yak�t
oran�n� art�rmak için 95 oktan (veya daha yüksek)
kur�unsuz benzin ekleyin.

Motorun çal��t�r�lmas� (benzinli araçlar)
E00620700273

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi bulunan araçlar]
Anahtars�z çal��t�rma sisteminin kullan�m�yla ilgili bilgi
almak için "Anahtars�z çal��t�rma sistemi: "Çal��t�rma"
konusuna bak�n, sayfa 1-28 ve 1-37.

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar hariç]
Çal��t�rma i�lemi a�a��daki gibidir:

1. Kontak anahtar�n� tak�n ve emniyet kemerini
ba�lay�n.

2. El freninin çekili oldu�undan emin olun.
3. Fren pedal�na bas�n ve bas�l� tutun.
4. Debriyaj pedal�na (Manuel �anz�man) sonuna kadar

bas�n.

UYARI!
� Motoru kesinlikle kapal� veya kötü

havaland�r�lm�� bir alanda, arac�n�z� bu alandan
d��ar� ç�karmak veya içeri sokmak için gerekli
süreden fazla çal��t�rmay�n. Karbon monoksit
gaz� kokusuz ve ölümcüldür.

D�KKAT!
� Arac� iterek veya çekerek çal��t�rma

giri�iminde asla bulunmay�n.
� Motor yeterince �s�n�ncaya kadar yüksek

devirde çal��t�rmay�n veya arac� yüksek h�zda
kullanmay�n.

D�KKAT!
� Mar� motorunun zarar görmemesi için, motor

çal���r çal��maz kontak anahtar�n� b�rak�n.
� Arac�n�zda turbo�arj varsa, yüksek h�zda veya

yoku� yukar� kulland�ktan sonra motoru
hemen durdurmay�n. Turbo�arj�n so�umas�
için motorun bir süre rölantide çal��mas�na izin
verin.
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5. Manuel �anz�manl� araçlarda, vites kolunu “N” (Bo�)
konumuna getirin.
Otomatik �anz�manl� ya da CVT �anz�manl�
araçlarda, vites kolunun “P” (PARK) konumunda
oldu�una emin olun.

NOT
� Otomatik �anz�manl� ya da CVT �anz�manl�

araçlarda, vites kolu “P” (PARK) ya da "N" (BO�)
konumuna getirilmedikçe mar� sistemi çal��maz.
Güvenlik nedenleri ile, motoru, tekerleklerin kilitli
konumda oldu�u “P” (PARK) konumunda çal��t�r�n.

6. Kontak anahtar�n� “ON” konumuna getirdikten sonra
motoru çal��t�rmadan önce tüm uyar� lambalar�n�n
uygun bir �ekilde görev yapt���ndan emin olun.

7. Gaz pedal�na basmadan kontak anahtar�n� “START”
konumuna getirin ve motor çal��maya ba�lay�nca
serbest b�rak�n.

NOT
� Motoru çal��t�r�rken baz� sesler duyulabilir. Motor
�s�nd�ktan sonra duyulmaz.

MIVEC motor (3000 cc modeller)
MIVEC motor, azami motor gücü için emme valfi
kontrolünü dü�ük devir modu ile yüksek devir modu
aras�nda sürü� ko�ullar�na göre otomatik de�i�tirir.

NOT
� Motoru korumak için motor so�utma suyu s�cakl���

dü�ük iken yüksek devir modu seçilemeyebilir. Bu
durumda gaz pedal�na bas�lsa bile, motor devri 5000
dev/dak. üzerine ç�kmaz.

Manuel �anz�manl�
araçlar

Otomatik �anz�manl� ya da 
CVT'li araçlar
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Motorun çal��t�r�lmas� (dizel araçlar)
E00625500120

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi bulunan araçlar]
Anahtars�z çal��t�rma sisteminin kullan�m�yla ilgili bilgi
almak için "Anahtars�z çal��t�rma sistemi: "Çal��t�rma"
konusuna bak�n, sayfa 1-28 ve 1-37.

[Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlar hariç]
1. Kontak anahtar�n� tak�n ve emniyet kemerini

ba�lay�n.
2. El freninin çekili oldu�undan emin olun.
3. Fren pedal�na bas�n ve bas�l� tutun.
4. Debriyaj pedal�na (Manuel �anz�man) sonuna kadar

bas�n.
5. Manuel �anz�manl� araçlarda, vites kolunu “N” (Bo�)

konumuna getirin.
Çift Kavrama (SST) araçlarda, vites kolunun "P"
(PARK) konumunda oldu�undan emin olun.

6. Kontak anahtar�n� ON konumuna getirin.
Dizel ön �s�tma gösterge lambas� önce yanar ve k�sa
bir süre sonra ön �s�tman�n tamamland���n�
göstererek söner.

NOT
� Motor so�uksa dizel ön �s�tma gösterge lambas�

daha uzun bir süre yanar.
� Dizel ön �s�tma gösterge lambas� söndükten sonra 5

saniye içinde motor çal��t�r�lmazsa kontak anahtar�n�
“LOCK” konumuna geri getirin. Daha sonra motora
tekrar ön �s�tma yapmak için konta�� “ON”
konumuna getirin.

� Motor s�caksa kontak anahtar� “ON” konumuna
getirilse bile dizel ön �s�tma gösterge lambas�
yanmaz.
Kontak anahtar� do�rudan “START” konumuna
getirerek motoru çal��t�r�n.

7. Gaz pedal�na basmadan kontak anahtar�n� “START”
konumuna getirin ve motor çal��maya ba�lay�nca
serbest b�rak�n.

NOT
� Motoru çal��t�r�rken baz� sesler duyulabilir. Motor
�s�nd�ktan sonra duyulmaz.

Manuel �anz�manl�
araçlar

Çift kavrama (SST) 
araçlar
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MIVEC motorun kullan�lmas�
MIVEC motor, azami motor gücü için emme valfi
kontrolünü dü�ük devir modu ile yüksek devir modu
aras�nda sürü� ko�ullar�na göre otomatik de�i�tirir.

NOT
� Motoru korumak için motor so�utma suyu s�cakl���

dü�ük iken yüksek devir modu seçilemeyebilir.

Motorun durdurulmas�
E00620800229

1. Arac� tamamen durdurun. 
2. Fren pedal�na basarken el frenini tam olarak çekin. 
3. Manuel �anz�manl� araçlarda, motoru durdurmak için

kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna getirin ve daha
sonra vites kolunu 1. (yoku� yukar� ise) veya “R”
(Geri) (yoku� a�a�� ise) konumuna getirin.
Otomatik �anz�mnal�, CVT �anz�manl� veya çift
kavrama (SST) araçlarda, motoru durdurmak için
vites kolunu "P" (PARK) konumuna ve kontak
anahtar�n� da "LOCK" (K�L�TL�) konumuna getirin.
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NOT
� Dizel yak�tl� araçlarda, motor bölmesinde s�cakl�k

yüksek ise, so�utma fanlar� (A), motor durduktan
sonra da bir süre çal��maya devam edecektir.
Bu nedenle, motor durmu� olmas�na ra�men,
so�utma fanlar�n� çal��mas�n�n sesi duyulabilir. Bu
ses normaldir ve hatal� bir çal��ma anlam�na
gelmemektedir.
Bir süre çal��t�ktan sonra, so�utma fanlar� otomatik
olarak duracakt�r.

Yak�t enjeksiyon miktar�n� ö�renme i�lemi
(dizel araçlar)

E00627900027

Motor sesini ve egzoz emisyonunu dü�ük tutmak için
yak�t enjeksiyon miktar� ile ilgili olarak motor bazen bir
ö�renme i�lemi uygular.
Ö�renme i�lemi s�ras�nda motor al���lm���n biraz d���nda
farkl� bir ses ç�kar�r. Motor sesindeki de�i�iklik bir ar�zay�
göstermez.

*: Arac�n ön taraf�
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Dizel partikül filtresi (DPF)*
E00619800216

Dizel partikül filtresi (DPF) dizel motorun egzoz
emisyonundaki küçük parçac�klar�n (PM) ço�unu tutan
bir cihazd�r. DPF arac�n çal��mas� s�ras�nda tutulan
partikülleri otomatik olarak yakar. Ancak belirli sürü�
ko�ullar�nda DPF tutulan partiküllerin tamam�n� yakamaz
ve bunun sonucu olarak içerisinde a��r� miktarda partikül
birikir.

NOT
� Benzer bir �ekilde, a��r� miktarda partikül birikimini

önlemek için arac�n�z� uzun süre dü�ük devirde ve
s�k s�k k�sa mesafelerde kullanmaktan kaç�n�n.

� [Manuel �anz�manl� dizel araçlar]
Dizel partikül filtresi (DPF) otomatik olarak biriktirilen
partikülleri yakarken, motor al���lm���n d���nda farkl�
bir ses ç�kar�r. Motor sesindeki de�i�iklik bir ar�zay�
göstermez.

DPF uyar� ekran�
Tip 1

Tip 2

Dizel partikül filtresi (DPF) sisteminde anormal bir durum
olmas� halinde, dizel partikül filtresi (DPF) uyar�
göstergesi yanar.

UYARI!
� DPF çok yüksek s�cakl�klara eri�ir. Kuru ot

veya yaprak gibi yan�c� maddeler, s�cak egzoz
sistemi ile temas edince yang�n
ç�kabilece�inden bu tür alanlara arac�n�z� park
etmeyin.

D�KKAT!
� Arac�n�z için öngörülmeyen tipteki yak�t veya

motor ya��n� kullanmay�n. Ayr�ca bir nem
giderici madde veya di�er yak�t katk� maddeleri
de kullanmay�n. Bu tür katk� maddelerin DPF
üzerinde zararl� etkileri olabilir.
“Yak�t seçimi” konusuna, sayfa 2 ve “Motor
ya��” konusuna bak�n, sayfa 8-6.
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Arac�n çal��mas� s�ras�nda DPF uyar�
lambas� yanarsa
DPF uyar� göstergesinin devaml� yanmas� DPF’nin
tutulan partikülün tamam�n� yakamad���n� ve bunun
sonucu olarak içerisinde a��r� miktarda partikül birikti�ini
gösterir. DPF’nin partikülleri yakmas�n� sa�lamak için
arac� a�a��daki gibi kullan�n:

� [Dizel motorlu, çift kavrama (SST) araçlar için]
Uyar� ekran� sönene kadar 60 km/sa. h�z de�erinin
üzerinde bir h�zda sürün.

� [Manuel �anz�manl� dizel araçlar]
Motor so�utma suyu göstergesi, ölçe�in tam
ortas�nda sabitlenmi� olarak, 40 km/sa. h�zda 20
dakika süreyle arac� kullan�n.

DPF uyar� göstergesi i�lemden sonra da yan�k kal�rsa,
MITSUBISHI MOTORS Yetkili servisine ba�vurun.

Araç çal���rken dizel partikül filtresi sistemi 
(DPF) ve motor kontrol uyar� lambas� ayn�
anda yan�yorsa
Uyar� lambas�

Uyar� ekran� tip 1

Uyar� ekran� tip 2

Dizel partikül filtresi sisteminde (DPF), dizel partikül
sistemi (DPF) uyar� göstergesi ve motor kontrol uyar�
lambas�nda anormal bir durum olu�ursa. Sistemi bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisinde kontrol ettirin.

D�KKAT!
� Sürekli olarak yukar�da gösterildi�i gibi arac�

kullanmak zorunda de�ilsiniz. Her zaman yol
ko�ullar�na göre güvenli bir �ekilde sürmeye
çal���n.

D�KKAT!
� Dizel partikül filtresi sistemi (DPF) uyar�

lambas� yan�p sönerken arac� kullanmaya
devam etmek motor ar�zas�na ve dizel partikül
filtresi sisteminin (DPF) hasar görmesine
neden olabilir.
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Türbo�arj�n çal��mas�*
E00611200083

Turbo�arj
Turbo�arj, motor silindirlerine yüksek miktarda hava
basarak motor gücünü art�r�r. Turbo�arj�n içindeki kanatl�
parçalar, a��r� yüksek devirlerde döner ve a��r� yüksek
s�cakl�klara maruz kal�r. Bu parçalar motor ya�� ile
ya�lan�r ve so�utulur. Belirli aral�klarla motor ya��
yenilenmez ise, rulmanlar sararak kilitlenecektir veya
anormal sesler ç�karacakt�r.

D�KKAT!
� Motoru, çal��t�rd�ktan hemen sonra yüksek

devirlere ç�karmay�n (örne�in, bo�ta gaza
basarak veya ani h�zlanarak).

� Yüksek h�zl� sürü� veya uzun rampa
t�rman��lar� sonras�nda motoru hemen
durdurmay�n. Turbo�arj�n so�umas� için
motorun bir süre rölantide çal��mas�na izin
verin.

1- Hava kompresörü
2- Bas�nçl� hava
3- Silindir
4- Turbo kanatlar�
5- Türbin
6- Egzoz gaz�
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Otomatik durma/çal��ma (AS&G) 
sistemi*

E00627400064

Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemi, egzoz gaz�n�
azaltmak ve yak�t verimlili�ini art�rmak için, araç trafik
���klar�nda veya yo�un trafikte durduruldu�unda kontak
anahtar�n�n kullan�lmas�na gerek kalmadan motoru
otomatik olarak durdurur ve çal��t�r�r.

Motorun otomatik olarak durdurulmas�
E00627500065

Kontak anahtar� “ON” konumuna getirildi�inde otomatik
durma/çal��ma (AS&G) sistemi otomatik olarak
etkinle�tirilir.
Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemini, "Otomatik
durma/çal��ma" dü�mesine basarak devre d���
b�rakabilirsiniz.
“Devreden ç�kar�lmas�” konusuna bak�n, sayfa 34.

1. Arac� durdurun.
Fren pedal�na basarken, debriyaj pedal�na tamamen
bas�n ve vites kolunu “N” (Bo�) konumuna getirin.

D�KKAT!
� Araç uzun bir süre duracaksa veya araçtan

ç�kman�z gerekiyorsa, motoru durdurmak için
kontak anahtar�n� "LOCK" konumuna getirin.
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2. Debriyaj pedal�n� b�rak�n.  “ ” ekran�/göstergesi
yanar ve motor otomatik olarak durur.

NOT
� Motor otomatik olarak durdu�unda, fren servosu

çal��maz ve pedala basmak için daha fazla kuvvet
sarfetmek gerekir.
Araç hareket ediyorsa, fren pedal�na her
zamankinden daha sert bas�n.

Tip 1 Tip 2
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D�KKAT!
� Motor otomatik olarak durduruldu�unda

a�a��daki tedbirleri al�n. Aksi takdirde, motor
otomatik olarak çal��t���nda bir kazaya neden
olabilir.

• Araç hareket etmiyorken, motor çal���yor olsa
da olmasa da gaz pedal�na basmay�n.
Aksi takdirde, motor otomatik olarak
çal��t���nda bir kazaya neden olabilir.

• Sürücü koltu�unu terketmeyin ya da kaputu
açmay�n.
Sürücü emniyet kemeri ba�l� de�ilse ya da
kaput aç�ksa, “ ” göstergesi sürücüyü
uyarmak için yan�p sönecektir. Bu durumda,
debriyaja bas�ld���nda, emniyet kemeri
ba�land���nda ve kaput kapat�ld���nda dahi
motor otomatik olarak yeniden
çal��mayacakt�r. Fren pedal�na basarken,
motoru çal��t�rmak için debriyaj pedal�na tam
olarak bas�n ve kontak anahtar�n� "START"
konumuna getirin.
Ayr�nt�l� bilgi için, “Anahtars�z çal��t�rma
sistemi: Çal��t�rma” konusuna, sayfa1-28, 1-
37 veya “Motoru çal��t�rma ve durdurma”
konusuna bak�n, sayfa 19.

• Vites kolunu "N" (Bo�) konumundan ba�ka
bir konuma getirmeyin.
Vites kolu "N" (Bo�) konumundan bir konuma
getirilirse, “ ” göstergesi yan�p söner ve
sesli uyar� duyulur.
Vites kolu "N" (Bo�) konumuna geri
getirilirse, göstergenin yan�p sönmesi ve
sesli uyar� durur. Vites kolu "N" (Bo�)
konumundan ba�ka bir konuma getirilirse,
motor tekrar çal��maz.

D�KKAT!
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NOT
� A�a��daki durumlarda, araç durdurulsa bile otomatik

durma/çal��ma (AS&G) sistemi çal��maz ve motor
otomatik olarak durmaz.
• Sürücünün emniyet kemeri tak�l� de�il.
• Motor kaputu aç�k
• Motor otomatik olarak tekar çal��t���nda, araç

h�z�n�n 5 km/sa. üzerine ç�kmamas� halinde
• Fren pedal�na arka arkaya bas�ld��� veya

al���landan daha sert bas�ld��� için fren servosu
vakum bas�nc�n�n dü�ük olmas�

• Kontak anahtar� "ON" konumundan "START"
konumuna al�nd�ktan sonra, yakla��k 30 saniye
veya daha fazla bir sürenin geçmesi

• Motor otomatik olarak çal��t�r�ld�ktan sonra arac�n
10 saniye içinde tekrar durmas�

• Motor so�utma suyu s�cakl���n�n dü�ük olmas�
• Ortam s�cakl���n�n yakla��k 3×C’den dü�ük olmas�
• Kliman�n çal���yor olmas�na ra�men yolcu

bölümünün yeterince so�utulmam�� olmas�
• Havaland�rma modunun, buz/bu�u çözme

konumunda olmas�
“Ön cam�n ve kap� camlar�n�n bu�ular�n�n
giderilmesi: H�zl� bu�u giderme” konusuna bak�n,
sayfa 5-13. 

� Klima, AUTO (OTOMAT�K) modda çal��t�r�l�rken,
s�cakl�k kontrol dü�mesinin maksimum s�cak veya
maksimum so�uk konumuna getirilmesi durumunda.
• Arka cam rezistans� veya di�er elektrikli

donan�mlar çal���rken veya fan h�z� yüksek olarak
ayarland���nda elektrik tüketimi yüksektir.

• Akü voltaj� veya akü performans� dü�ük
• Motor kontrol uyar� lambas� yanar veya “ ”

göstergesi yan�p söner
� Klima çal���yorken otomatik durma/çal��ma (AS&G)

sistemi çal���rsa, hem motor, hem de klima
kompresörü duracakt�r. Sonuç olarak, sadece fan
çal��acakt�r.

� Bu�u giderme fonksiyonu ve otomatik
durma/çal��ma (AS&G) sisteminin ayn� anda
çal��mas� gerekiyorsa, mode seçiminin Ayak
bölmesi/Bu�u giderme olarak belirlenmesi önerilir.
“Mod seçiminin de�i�tirilmesi” konusuna bak�n,
sayfa 5-4. 

� Klima çal���yorsa, motorun otomatik durma süresini
uzatmak için s�cakl�k kontrol dü�mesini daha yüksek
de�ere getirin.

Motorun otomatik olarak tekrar çal��t�r�lmas�
E00627600079

Vites "N" (Bo�) konumdayken, debriyaj pedal�na bas�n.
“ ” ekran�/göstergesi söner ve motor otomatik olarak
çal���r.
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NOT
� Motor otomatik olarak yeniden çal��maza veya motor

durursa, ya� bas�nc� uyar� lambas�, �arj uyar�
lambas� ve motor kontrol uyar� lambas� yanacakt�r.
Bu durumda, debriyaj pedal�na tekrar bas�lmasa bile
motor yeniden çal��acakt�r. Fren pedal�na basarken,
motoru çal��t�rmak için debriyaj pedal�na tam olarak
bas�n ve kontak anahtar�n� "START" konumuna
getirin.
Ayr�nt�l� bilgi için, “Anahtars�z çal��t�rma sistemi:
Çal��t�rma” konusuna, sayfa 1-28, 1-37  veya
“Motoru çal��t�rma ve durdurma” konusuna bak�n,
sayfa 19.

Tip 1 Tip 2

D�KKAT!
�� A�a��daki durumlarda, motor otomatik

durma/çal��ma (AS&G) sistemi ile durdurulmu�
olsa bile otomatik olarak tekrar çal��acakt�r.
Dikkatli olun, aksi takdirde, motor yeniden
çal��t���nda beklenmeyen bir kaza olabilir.
• Araç h�z� 3 km/sa.'ten yüksek veya yoku�

a�a�� kay�yor oldu�unda
• Fren pedal�na arka arkaya bas�ld��� veya

al���landan daha sert bas�ld��� için fren
servosu vakum bas�nc�n�n dü�ük olmas�

• Motor so�utma suyu s�cakl���n�n dü�ük
olmas�

• Klima dü�mesina bas�larak kliman�n
çal��t�r�lmas�

• Önceden ayarlanm�� kabin içi s�cakl�k
de�erinin de�i�tirilmesi

• Klima, AUTO (OTOMAT�K) modda
çal��t�r�l�rken, s�cakl�k kontrol dü�mesinin
maksimum s�cak veya maksimum so�uk
konumuna getirilmesi durumunda.

• Klima aç�k oldu�unda, yolcu bölümü s�cakl���
yükselir ve klima kompresörü s�cakl���
dü�ürmek için çal���r.

• Havaland�rma modunun, buz/bu�u çözme
konumunda olmas�
“H�zl� bu�u giderme” konusuna bak�n, sayfa
5-13,

• Arka cam rezistans� veya di�er elektrikli
donan�mlar çal���rken veya fan h�z� yüksek
olarak ayarland���nda elektrik tüketimi
yüksektir.
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NOT
� Motor otomatik olarak durduruldu�unda, Otomatik

durma/çal��ma (AS&G) sistemini devre d���
b�rakmak için "Otomatik durma/çal��ma (AS&G)"
dü�mesine bas�n.

� Motor otomatik olarak yeniden çal��t���nda, ses
seviyesinde geçici olarak bir dü�ü� ya�anabilir. Bu
bir sorun oldu�unu göstermez.

� Motor otomatik olarak durduruldu�unda, kliman�n
hava üfleme seviyesinde geçici bir dü�ü�
ya�anabilir. Bu bir sorun oldu�unu göstermez.

Devreden ç�karmak için
E00627700067

Kontak anahtar� “ON” konumuna getirildi�inde otomatik
durma/çal��ma (AS&G) sistemi otomatik olarak
etkinle�tirilir. Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemini,
"Otomatik durma/çal��ma" dü�mesine basarak devre d���
b�rakabilirsiniz.
Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemi devre d���
b�rak�ld���nda, “ ” göstergesi yanacakt�r.
Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemini tekrardan
etkinle�tirmek için, "Otomatik durma/çal��ma (AS&G)
OFF" dü�mesine bas�n, gösterge sönecektir.

NOT
� Bu gösterge, kontak anahtar� “ON” konumuna

getirildi�i zaman da birkaç saniye yanar.

E�er  ekran�/göstergesi sürü� s�ras�nda
yan�p sönerse

E00627800068

“ ” göstergesi yan�p sönüyorsa, otomatik durma/çal��ma
(AS&G) sisteminde ar�za vard�r ve sistem
çal��mayacakt�r.
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurman�z�
öneririz.

Tip 1 Tip 2
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Manuel �anz�man*
E00602000317

Vites kolunun topuzunda vites yollar� gösterilmi�tir. Vitesi
de�i�tirme giri�iminde bulunmadan önce, debriyaj
pedal�na tam olarak bast���n�zdan emin olun.

NOT
� Birinci vitese geçirirken zorluk çekiyorsan�z, debriyaj

pedal�na tekrar bas�n; �imdi vitesin de�i�tirilmesi
daha kolay olacakt�r.

Vites kolunun “R” (Geri) konumuna al�nmas�
E00615400054

5M/T araçlar
5. vitesten "R" (Geri) vitesine geçebilmek için vites kolunu
“N” (Bo�) konumuna getirin ve sonra "R" (Geri)
konumuna getirin.

D�KKAT!
� Araç ileri do�ru hareket ederken vites kolunu

geri konumuna almay�n. Aksi takdirde,
�anz�man zarar görebilir.

� Arac� kullan�rken aya��n�z� sürekli olarak
debriyaj pedal�n�n üzerinde tutmay�n. Aksi
takdirde, debriyaj balatas� h�zl� bir �ekilde
a��nabilir.

5 M/T araçlar 6 M/T araçlar

D�KKAT!
� Araç ileri giderken vites kolunu “R” (Geri)

konumuna almay�n, bu �anz�mana zarar verir.
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6M/T araçlar
Çekme bilezi�ini (A), yukar� çekin, sonra çekme bilezi�i
hala çekili iken vites kolunu “R” (Geri) konumuna getirin.

Vites kolunu “N” (Bo�) konumuna getirirken çekme
bilezi�i ilk konumuna geri döner.

Araç hareket ederken vitesi de�i�tirin 
E00610600266

Motor devrine göre vites de�i�tirmeye her zaman dikkat
edin. Uygun vites de�i�tirme yak�t ekonomisini ve motor
ömrünü art�r�r.
A��r� motor devrine (devir saatinin ibresi k�rm�z� bölgede)
ve motora zarar verilmesine neden olabilece�inden
yüksek devirde vitesi küçültmekten kaç�n�n.

D�KKAT!
� Vites kolunu “R” (Geri) konumundan ba�ka bir

konuma getirirken çekme bilezi�ini (A) yukar�
çekmeyin. Vites kolunu hareket ettirirken
çekme bilezi�ini (A) her zaman çekerseniz,
vites kolunu istemeden “R” (Geri) konumuna
getirebilir ve bir kazaya veya �anz�man
ar�zas�na neden olabilirsiniz.

D�KKAT!
�� Çekme bilezi�i çekili konumdan geri

dönmezse, arac�n�z� kontrol ettirmenizi
öneririz.
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NOT
� Rusya,Kazakistan ve Ukrayna modelleri hariç di�er

modellerde, vites göstergesi etkin yak�t kullan�m� için
önerilen vites de�i�tirme noktalar�n� göstermektedir.
Vitesin yükseltilmesi gerekti�inde, “ ” i�aretini
görüntüler.

Olas� sürü� h�zlar�
E00610801337

A��r� motor devrine (devir saatinin ibresi k�rm�z� bölgede)
ve motora zarar verilmesine neden olabilece�inden
yüksek devirde vitesi küçültmekten kaç�n�n.

Benzinli araçlar

Azami yak�t ekonomisi için, araç h�z� uygun oldu�u
zaman 5. vitesi kullan�n.

Dizel araçlar

Azami yak�t ekonomisi için, araç h�z� uygun oldu�u
zaman 6. vitesi kullan�n.

Tip 1 Tip 2 Vites H�z s�n�r�
1. vites 50 km/sa.
2. vites 90 km/sa.
3. vites 135 km/sa.
4. vites 175 km/sa.

Vites H�z s�n�r�
1. vites 30 km/sa.
2. vites 65 km/sa.
3. vites 105 km/sa.
4. vites 140 km/sa.
5. vites 180 km/sa.
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Otomatik �anz�man INVECS-II Spor 
Modu 6 A/T (Ak�ll� ve Yenilikçi Araç 

Elektronik Kontrol Sistemi II)*
E00603200345

Optimum kontrol için tasarlanan ve uyarlanabilir kontrol
yetenekleri ile donat�lan, elektronik kumandal� �anz�man
neredeyse tüm sürü� ve yol ko�ullar�nda vites
de�i�ikliklerine optimum olarak uyar.

NOT
� Rodaj s�ras�nda veya akü kablosunun sökülüp tekrar

ba�lanmas�ndan hemen sonra, vites de�i�ikliklerinin
düzgün bir �ekilde yap�lmad��� durumlar olabilir. Bu,
�anz�manda bir ar�za oldu�unu göstermez.
Vitesin elektronik kontrol sistemi taraf�ndan birkaç
kez de�i�tirilmesinden sonra vites de�i�ikli�i
normale döner.

D�KKAT!
� Bu sistem tamamen destek fonksiyonlar

sa�lamak için tasarlanm��t�r. Belirli ko�ullar
alt�nda yoku� a�a�� giderken veya otomatik
�anz�man so�ukken arac�n çal��t�r�lmas�ndan
hemen sonra, otomatik �anz�man hiçbir
�ekilde vites küçültme yapmaz. Motor frenini
kullanmak için sürücü daha küçük bir vitese
geçmelidir. Her zaman güvenli �ekilde
sürmeye çal���n.
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Vites kolunun kullan�lmas�
E00603300883

�anz�manda 6 ileri ve 1 geri vites vard�r.
Arac�n h�z�na ve gaz pedal�n�n konumuna göre ideal vites
konumlar� otomatik olarak seçilir.
Vites kolunun (A) 2 kanal� vard�r; ana vites kanal� (B) ve
manuel vites kanal� (C).

Fren pedal�na basarken, vites kolunu vites kolu 
yuvas� boyunca hareket ettirin.
Vites kolunu, vites kolu yuvas� boyunca hareket 
ettirin.
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NOT
� Hatal� çal��madan kaç�nmak için, vites kolunu her

konuma do�ru �ekilde hareket ettirin ve bu
konumlarda k�sa bir süre tutun. Vites kolunu hareket
ettirdikten sonra, vites kolunun konumunu her
zaman kontrol edin.

� Fren pedal�na bas�lmazsa ve bas�l� tutulmazsa vites
kilitleme mekanizmas� devreye girerek vites kolunun
“P” (PARK) konumundan ba�ka bir konuma
getirilmesine engel olur.

Vites kolu "P" (PARK) konumundan 
ç�kar�lamad���nda

E00629100049

Fren pedal�na bas�l�yken ve kontak anahtar� "ON"
konumundayken, vites kolu "P" (PARK) konumundan
ba�ka bir konuma geçirilemiyorsa, akü zay�flam�� olabilir
veya vites kilit mekanizmas� ar�zal� olabilir. Arac�n�z� en
k�sa sürede bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
kontrol ettirin.
Arac� hareket ettirmeniz gerekirse, vitesi a�a��da
belirtilen �ekilde de�i�tirin.

1. El freninin uyguland���ndan emin olun.
2. Motor çal���yorsa durdurun.
3. Bir düz tornavidan�n ucunun üzerine bir bez

geçirerek lamba cam�n� kenar�ndan sokun ve nazik
bir �ekilde kald�rarak (A) kapa�� ç�kar�n. Kapa��
sökmek için gösterilen �ekilde hafifçe kald�r�n.

UYARI!
� Vites kolunu “P” (PARK) veya “N” (BO�)

konumundan ba�ka bir konuma al�n�rken her
zaman fren pedal�na bas�n.
Vites kolunu “P” (PARK) veya “N” (NEUTRAL)
konumundan al�rken aya��n�z� asla gaz
pedal�n�n üzerine koymay�n.
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4. Sa� aya��n�zla fren pedal�na bas�n.
5. Kontak anahtar�n� "ACC" konumuna çevirin.

NOT
� Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlarda akü

bo�alm��sa, acil durum anahtar�n� kullanarak kontak
anahtar�n� "ACC" konumuna getirin.

6. Vites-kilidi açma deli�ine (B) düz uçlu bir tornavida
yerle�tirin. Düz uçlu tornaviday� bast�r�rken vites
kolunu "N" (BO�) konumuna getirin.

Vites kolu konumu göstergesi
E00603500856

Kontak anahtar� “ON” konumuna al�nd���nda, vites kolu
konumu bilgi ekran�nda gösterilir.

Tip 1 Tip 2
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Vites kolu konumlar� (Ana vites kanal�)
E00603800569

“P” PARK
Bu konum arac�n hareket etmesini önlemek için
�anz�man� kilitler. Bu konumda motor çal��t�r�labilir.

“R” (REVERSE - GER� V�TES)
Bu konum geri hareket etmek içindir.

“N” (NEUTRAL - BO�)
Bu konumda vites bo�tad�r. Bu, manuel �anz�mandaki
bo� konumu ile ayn�d�r ve sadece trafikte s�k��ma gibi
sürü� s�ras�nda uzunca bir süre araç dururken
kullan�lmal�d�r.

“D” (DRIVE - SÜRÜ�)
Bu konum normal sürü� içindir. �anz�man otomatik
olarak h�z�n�za ve h�zlanman�za uygun vitesi seçer.
Motor freni, yol ko�ullar�na ba�l� olarak gerekli oldu�unda
otomatik olarak uygulan�r.

D�KKAT!
� Araç hareket halindeyken �anz�mana bir zarar

gelmemesi için vitesi asla “P” (PARK) veya “R”
(GER�) konumuna getirmeyin.

UYARI!
� Sürü� s�ras�nda vites kolunu asla “N” (BO�)

konumuna getirmeyin. Vites kolunu kaza ile
“P” (PARK) veya “R” (GER�) konumuna
getirebilece�inizden veya motor freni
olmayaca��ndan dolay� ciddi bir kaza olabilir.

� Yoku�ta motor, vites “N” (BO�) konumunda
de�il, “P” (PARK) konumunda çal��t�r�lmal�d�r.

� Kontrolü kaybetme riskini asgariye indirmek
için “N” (BO�), konuma al�rken veya bu
konumdan ç�karken sa� aya��n�z� her zaman
fren pedal�n�n üzerinde tutun.

D�KKAT!
� Araç hareket halindeyken �anz�mana bir zarar

gelmemesi için vitesi asla “R” (GER�)
konumundan “D” (SÜRÜ�) konumuna
getirmeyin.

UYARI!
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Spor modu
E00603901075

Arac�n�z ister duruyor, ister hareket halinde olsun, spor
modu vites kolunu “D” (SÜRÜ�) konumundan manuel
vites kanal�na (A) hafifççe geçirerek seçilir. “D” aral���na
geri dönmek için vites kolunu ana vites kanal�na (B)
yava�ça geri getirin.

Spor modunda vites de�i�iklikleri vites kolunun sadece
ileri veya geri hareket ettirerek h�zl� bir �ekilde yap�l�r.
Vites de�i�tirme mandallar� olan araçlarda, direksiyon
üzerindeki vites de�i�tirme mandallar� da vites
de�i�tirmek için kullan�labilir. Manuel �anz�man�n aksine,
spor modu gaz pedal�na bas�l� iken vites de�i�tirmeye
izin verir.

NOT
� Arac�n�zda vites de�i�tirme mandallar� varsa; vites

kolu ana vites kolu yuvas�ndayken vites de�i�tirme
mandallar� kullan�larak spor moda geçi�
yapabilirsiniz. Ayr�ca; a�a��daki yöntemlerden birini
kullanarak tekrardan "D" vites aral���na geçi�
yapabilirsiniz.
"D" vites konumuna geri dönerken, vites kolu
konumu göstergesi "D" (SÜRÜ�) konumunu
gösterecektir.
• Vites de�i�tirme mandallar�n�n + (V�TES

BÜYÜTME) taraf�n� 2 saniye boyunca çekin
(sürücüye do�ru).

• Arac� durdurun.

• Vites kolunu "D" (SÜRÜ�) konumundan manuel
vites yuvas�na (A) itin ve vites kolunu ana vites kolu
yuvas�na (B) itin.

+ (V�TES BÜYÜTME)
Her harekette vites bir kademe yükseltilir.

- (V�TES KÜÇÜLTME)
Her harekette vites bir kademe küçülür.

V�TES 
KÜÇÜLTME

V�TES
KÜÇÜLTME

V�TES
BÜYÜTME

V�TES
BÜYÜTME
YUKARI
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NOT
� Spor modunda sadece 6 ileri vites seçilebilir. Arac�

geri hareket ettirmek veya park etmek için
gerekiyorsa vites kolunu “R” (GER�) veya “P” (PARK)
konumuna al�n.

� �yi çal��ma performans�n� koruma için, �anz�man
belirli araç h�zlar�nda vites kolu “+ (V�TES
BÜYÜTME)” konumuna hareket ettirilince, vites
büyütme i�lemini reddebilir. Ayr�ca; motorda a��r�
devri önlemek için �anz�man, belirli araç h�zlar�nda
vites kolu “- (V�TES KÜÇÜLTME)” konumuna
hareket ettirildi�inde �anz�man vites küçültmeyi
reddedebilir. Bu durumda, vites küçültme i�leminin
gerçekle�meyece�ini bildiren bir sesli uyar� duyulur.

� Spor modunda araç yava�larken, vites otomatik
olarak küçültülür. Araç dururken 1’inci vites otomatik
olarak seçilir.

� Kaygan bir yolda sürerken, vites seçme kolunu “+
(V�TES BÜYÜTME) konumuna getirin. Bu,
�anz�man�n kaygan bir yolda düzgün bir �ekilde
sürmek için daha uygun olan ikinci vitese geçilmesini
sa�lar. 1’inci vitese geri dönmek için vites seçme
kolunu “— (V�TES KÜÇÜLTME)” yönünde itin.

D�KKAT!
� Spor modunda iken vites büyütme i�lemi

otomatik olarak gerçekle�mez. Sürücü vitesi
motor devrini k�rm�z� bölgenin alt�nda tutmaya
özen göstererek, mevcut yol ko�ullar�na göre
yükseltmelidir.

� Vites kolunun veya vites de�i�tirme
mandallar�n�n tekrar eden uygulamalar�nda,
vites konumu sürekli olarak de�i�ecektir.

� Vites de�i�tirme mandallar� olan araçlarda, sa�
ve sol vites de�i�tirme mandallar�n� ayn� anda
kullanmay�n. Aksi takdirde, vites
beklemedi�iniz bir anda de�i�ebilir.
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Spor modu ekran�
E00612300472

Spor modunda manuel vites de�i�tirmede, mevcut
seçilen vites, sürücü bilgilendirme ekran�nda gösterilir.

NOT
� Arac� spor modunda kullan�rken, spor modu ekran�

"D" ibaresine dönü�ebilir ve spor modunda vites
de�i�imi art�k mümkün olmayabilir.
Bu, A/T ya� s�cakl���n� dü�ürmek amac�yla
�anz�man�n "D" konumuna al�nd���n� belirtir. Bir
ar�za oldu�u anlam�na gelmez. A/T ya�� s�cakl���
dü�tü�ünde, spor modunda vites de�i�imi tekrar
mümkün olacakt�r.

Otomatik �anz�manda bir ar�za olursa
E00615100208

Tip 1

 veya 

Tip 2

 veya 

Bilgi ekran�nda,  uyar�s� ekran� veya  uyar� iletisi
gösterilirse, bir sistem çal��ma hatas� olabilir.

Tip 1 Tip 2
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Otomatik �anz�man�n çal��mas�
E00604200586D�KKAT!

� Sürü� esnas�nda otomatik �anz�manda bir
ar�za olu�ursa, bilgi ekran�nda  veya  uyar�
göstergesi görüntülenir.
Bu durumda arac�n�z� hemen güvenli bir yere
park edin ve a�a��daki prosedürleri takip edin:

 uyar� göstergesi görüntülendi�inde
Otomatik �anz�man ya�� çok fazla �s�nm��t�r.
Arac� güvenli bir yerde durdurun, vites kolunu,
“P” (PARK) konumuna al�n ve daha sonra
motoru so�utmak için motor çal���r durumda
olarak kaputu aç�n.
Bir süre sonra,  uyar� göstergesinin art�k
görüntülenmedi�inden emin olun. Bu gösterge
art�k görüntülenmiyorsa, arac� sürmeye devam
etmek güvenlidir. Uyar� lambas� sönmezse,
arac�n�z� kontrol ettirmenizi öneririz.

 uyar� göstergesi görüntülendi�inde
A/T �anz�manda s�rad��� bir durum olu�mas�
mümkündür, bu da güvenlik modunun devreye
girmesine neden olur. Arac�n�z� en k�sa
zamanda kontrol ettirmenizi öneririz.

D�KKAT!
� Motor çal���rken ve araç dururken bir konum

seçmeden önce arac�n kaymas�n� önlemek için
fren pedal�na sonuna kadar bas�n.
Özellikle motor devri yüksek oldu�unda,
yüksek rölantide veya klima çal���rken araç
vitese tak�l�r tak�lmaz hareket etmeye
ba�layaca�� için, frenler sadece arac� sürmeye
haz�r oldu�unuz zaman b�rak�lmal�d�r.

� Frene her zaman sadece sa� aya��n�zla bas�n.
Sol aya��n kullan�lmas� acil bir durumda
sürücü hareketinde gecikmeye neden olabilir.

� Motorun aniden devirlenmesini önlemek için
vitesi “P” (PARK) veya “N” (BO�) konumundan
ba�ka bir konuma al�rken gaz pedal�na
basmay�n.

� Di�er aya��n�z fren pedal� üzerinde iken gaz
pedal�na bas�lmas�, frenleme verimini
etkileyerek fren balatalar�n�n erken a��nmas�na
neden olabilir.

� Sürü� �artlar�na ba�l� olarak vites kolunu
do�ru vites konumunda kullan�n.
Vites "D" (SÜRÜ�) konumundayken veya spor
modundayken asla yoku� a�a�� geri veya vites
"R" (GER�) konumundayken asla yoku� a�a��
ileriye kayd�rmay�n.
Motor durabilir, beklenmedik bir fren
bo�almas� ve direksiyon a��rl��� bir kazaya
sebep olabilir.
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Sollama s�ras�nda h�zlanma
E00604500185

“D” (SÜRÜ�) konumunda ekstra h�zlanma elde etmek
için gaz pedal�na dö�emeye kadar bas�n. A/T otomatik
olarak vites küçültür.

NOT
� Spor modunda gaz pedal�na sonuna kadar

bas�lmas� vitesi otomatik olarak küçültmez.

Yoku� yukar�/Yoku� a�a�� sürü�
E00610500106

YOKU� YUKARI SÜRÜ�
Daha yüksek bir vites seçildi�inde, i�lemci mevcut h�z�n
korunamayaca��n� saptarsa, �anz�man vitesi
yükseltmeyebilir.
Dik bir yoku�tan ç�karken gaz pedal�n� b�rak�rsan�z, daha
iyi araç performans� için �anz�man vitesi yükseltmeyebilir.
��lemci vites de�i�tirmeyi geçici olarak engelledi�i için bu
normaldir. Yoku�un üst noktas�na ula�t�ktan sonra,
normal vites de�i�tirme fonksiyonu devam eder.

YOKU� A�A�I SÜRÜ�
Dik bir yoku�tan a�a�� do�ru sürerken, i�lemci daha
küçük bir vitesi otomatik olarak seçebilir. Bu fonksiyon
servis freni kullan�m ihtiyac�n� azaltarak motor
frenlemesine yard�mc� olur.

� Araç duruyorken, fren pedal� bas�l� olarak
motor devrini yükseltmeyin.
Bu, A/T �anz�mana zarar verebilir.
Vites kolu “D”(SÜRÜ�) konumunda olarak,
fren pedal�n� bas�l� tutarken, gaz pedal�na
basarsan�z, motor devri, ayn� i�lemi vites kolu
“N” (BO�) konumunda olarak
gerçekle�tirdi�iniz kadar yükse�e
ç�kamayabilir.

D�KKAT!
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Bekleme
E00604600258

Trafik lambalar� gibi k�sa bekleme süreleri için araç
viteste ve fren pedal�na bas�larak sabit tutulabilir.
Motor çal���r durumda daha uzun bekleme süreleri için,
arac� servis freni ile sabit tutarken, vites kolunu, “N”
(BO�) konumuna getirin, el freni çekin.

Park
E00604700187

Arac� park etmek için önce tamamen durdurun, el frenini
tam olarak çekin ve sonra vites kolunu “P” (PARK)
konumuna getirin.
Arac�n�z� gözetim alt�nda olmadan b�rakacaksan�z, her
zaman motoru durdurun ve kontak anahtar�n� yan�n�za
al�n.

NOT
� Yoku�ta vites kolunu “P” (PARK) konumuna

getirmeden önce el frenini çekti�inizden emin olun.
El frenini çekmeden önce vites kolunu “P” (PARK)
konumuna getirirseniz daha sonra arac�
kulland���n�zda vites kolunun “P” (PARK)
konumundan ç�kar�lmas� zor olabilir ve vites koluna
büyük bir kuvvet uygulanmas�n� gerektirebilir.

Otomatik �anz�man vites de�i�tirmezse
E00604800654

Sürü� s�ras�nda �anz�man vites de�i�tirmezse veya
arac�n�z yoku� yukar� kalkarken yeterli h�za ula�amazsa,
�anz�manda güvenlik modunun devreye girmesine yol
açan anormal bir durum vard�r. Arac�n�z� en k�sa
zamanda kontrol ettirmenizi öneririz.

D�KKAT!
� Arac� bir yoku�ta asla gaz pedal� ile viteste

iken hareketsiz tutmay�n, her zaman el freni
ve/veya fren pedal�n� kullan�n.
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Otomatik �anz�man INVECS-III Spor 
Modu 6 CVT (Ak�ll� & Yenilikçi Araç 

Elektroni�i Kontrol Sistemi III)*
E00602100031

INVECS-III, vites oran�n� sürü� ve yol �artlar�na uyumlu
hale getirmek için optimizasyon ve uyarlama
fonksiyonlar�n� kullan�r.
CVT �anz�man, sürü� �artlar�n� araç i�letiminin bütün
safhalar�na uyumlu hale getirilmesi için vites oran�n�
otomatik ve kademesiz olarak de�i�tirebilir. Sonuç
olarak, sorunsuz ve sars�nt�s�z çal��ma ve yak�t verimlili�i
sa�lar.

Vites kolunun kullan�lmas�
E00602200175

CVT �anz�man, arac�n h�z�na ve gaz pedal�n�n
konumuna göre ideal vites oran�n� otomatik olarak seçer.
Vites kolunun (A) 2 kanal� vard�r; ana vites kanal� (B) ve
manuel vites kanal� (C).

D�KKAT!
� Sürü�e ba�land��� anda CVT ya�� hala

so�ukken, otomatik vites küçültme
yap�lamayabilir. Vitesi küçültmek için, fren
pedal�na bas�n, gerekti�inde vitesi manuel
olarak küçültün.
Her zaman yol ko�ullar�na göre güvenli bir
�ekilde sürmeye çal���n.

LHD
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RHD

Fren pedal�na basarken, vites kolunu vites kolu 
yuvas� boyunca hareket ettirin.
Vites kolunu, vites kolu yuvas� boyunca hareket 
ettirin.

LHD

RHD

BK0127400EN book  Page 50  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Çal��t�rma ve sürü�

4-51

4

NOT
� Hatal� çal��madan kaç�nmak için, vites kolunu her

konuma do�ru �ekilde hareket ettirin ve bu
konumlarda k�sa bir süre tutun. Vites kolunu hareket
ettirdikten sonra, vites kolunun konumunu her
zaman kontrol edin.

� Fren pedal�na bas�lmazsa ve bas�l� tutulmazsa vites
kilitleme mekanizmas� devreye girerek vites kolunun
“P” (PARK) konumundan ba�ka bir konuma
getirilmesine engel olur.

Vites kolu "P" (PARK) konumundan 
ç�kar�lamad���nda

E00629000064

Fren pedal�na bas�l�yken ve kontak anahtar� "ON"
konumundayken, vites kolu "P" (PARK) konumundan
ba�ka bir konuma geçirilemiyorsa, akü zay�flam�� olabilir
veya vites kilit mekanizmas� ar�zal� olabilir. Arac�n�z� en
k�sa sürede bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
kontrol ettirin.
Arac� hareket ettirmeniz gerekirse, vitesi a�a��da
belirtilen �ekilde de�i�tirin.

Soldan direksiyonlu araçlar için
1. El freninin uyguland���ndan emin olun.
2. Motor çal���yorsa durdurun.

UYARI!
� Vites kolunu “P” (PARK) veya “N” (BO�)

konumundan ba�ka bir konuma al�n�rken her
zaman fren pedal�na bas�n.
Vites kolunu “P” (PARK) veya “N” (NEUTRAL)
konumundan al�rken aya��n�z� asla gaz
pedal�n�n üzerine koymay�n.
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3. Bir düz tornavidan�n ucunun üzerine bir bez
geçirerek lamba cam�n� kenar�ndan sokun ve nazik
bir �ekilde kald�rarak (A) kapa�� ç�kar�n. Kapa��
sökmek için gösterilen �ekilde hafifçe kald�r�n.

4. Sa� aya��n�zla fren pedal�na bas�n.
5. Kontak anahtar�n� "ACC" konumuna çevirin.

NOT
� Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlarda akü

bo�alm��sa, acil durum anahtar�n� kullanarak kontak
anahtar�n� "ACC" konumuna getirin.

6. Vites-kilidi açma deli�ine (B) düz uçlu bir tornavida
yerle�tirin. Düz uçlu tornaviday� bast�r�rken vites
kolunu "N" (BO�) konumuna getirin.
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Sa�dan direksiyonlu araçlar için
1. El freninin uyguland���ndan emin olun.
2. Motor çal���yorsa durdurun.
3. Sa� aya��n�zla fren pedal�na bas�n.
4. Kontak anahtar�n� "ACC" konumuna çevirin.

NOT
� Anahtars�z çal��t�rma sistemi olan araçlarda akü

bo�alm��sa, acil durum anahtar�n� kullanarak kontak
anahtar�n� "ACC" konumuna getirin.

5. Vites kilidi açma dü�mesine basarken vites kolunu
"N" (BO�) konumuna getirin.

Vites kolu konumu göstergesi
E00602300352

Kontak anahtar� “ON” konumuna al�nd���nda, vites kolu
konumu bilgi ekran�nda gösterilir.

Tip 1 Tip 2
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Vites kolu konumlar� (Ana vites kanal�)
E00602400210

“P” PARK
Bu konum arac�n hareket etmesini önlemek için
�anz�man� kilitler. Bu konumda motor çal��t�r�labilir.

“R” (REVERSE - GER� V�TES)
Bu konum geri hareket etmek içindir.

“N” (NEUTRAL - BO�)
Bu konumda vites bo�tad�r. Bu, manuel �anz�mandaki
bo� konumu ile ayn�d�r ve sadece trafikte s�k��ma gibi
sürü� s�ras�nda uzunca bir süre araç dururken
kullan�lmal�d�r.

D�KKAT!
� Araç hareket halindeyken �anz�mana bir zarar

gelmemesi için vitesi asla “P” (PARK) veya “R”
(GER�) konumuna getirmeyin. 

UYARI!
� Sürü� s�ras�nda vites kolunu asla “N” (BO�)

konumuna getirmeyin. Vites kolunu kaza ile
“P” (PARK) veya “R” (GER�) konumuna
getirebilece�inizden veya motor freni
olmayaca��ndan dolay� ciddi bir kaza olabilir.

� Yoku�ta motor, vites “N” (BO�) konumunda
de�il, “P” (PARK) konumunda çal��t�r�lmal�d�r.

� Kontrolü kaybetme riskini asgariye indirmek
için “N” (BO�), konuma al�rken veya bu
konumdan ç�karken sa� aya��n�z� her zaman
fren pedal�n�n üzerinde tutun.
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“D” (DRIVE - SÜRÜ�)
Bu konum normal sürü� içindir. �anz�man otomatik
olarak h�z�n�za ve h�zlanman�za uygun vitesi seçer.
Motor freni, yol ko�ullar�na ba�l� olarak gerekli oldu�unda
otomatik olarak uygulan�r.

Spor modu
E00602500152

Arac�n�z ister duruyor, ister hareket halinde olsun, spor
modu vites kolunu “D” (SÜRÜ�) konumundan manuel
vites kanal�na (A) hafifççe geçirerek seçilir. “D” aral���na
geri dönmek için vites kolunu ana vites kanal�na (B)
yava�ça geri getirin.

Spor modunda vites de�i�iklikleri vites kolunun sadece
ileri veya geri hareket ettirerek h�zl� bir �ekilde yap�l�r.
Vites de�i�tirme mandallar� olan araçlarda, direksiyon
üzerindeki vites de�i�tirme mandallar� da vites
de�i�tirmek için kullan�labilir. Manuel �anz�man�n aksine,
spor modu gaz pedal�na bas�l� iken vites de�i�tirmeye
izin verir.

NOT
� Arac�n�zda vites de�i�tirme mandallar� varsa; vites

kolu ana vites kolu yuvas�ndayken vites de�i�tirme
mandallar� kullan�larak spor moda geçi�
yapabilirsiniz. Ayr�ca; a�a��daki yöntemlerden birini
kullanarak tekrardan "D" vites aral���na geçi�
yapabilirsiniz.
"D" vites konumuna geri dönerken, vites kolu
konumu göstergesi "D" (SÜRÜ�) konumunu
gösterecektir.
• Vites de�i�tirme mandallar�n�n + (V�TES

BÜYÜTME) taraf�n� 2 saniye boyunca çekin
(sürücüye do�ru).

• Arac� durdurun.
• Vites kolunu "D" (SÜRÜ�) konumundan manuel

vites yuvas�na (A) itin ve vites kolunu ana vites kolu
yuvas�na (B) itin.

D�KKAT!
� Araç hareket halindeyken �anz�mana bir zarar

gelmemesi için vitesi asla “R” (GER�)
konumundan “D” (SÜRÜ�) konumuna
getirmeyin.
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+ (V�TES BÜYÜTME)
Her harekette vites bir kademe yükseltilir.

— (V�TES KÜÇÜLTME)
Her harekette vites bir kademe dü�ürülür.

V�TES
KÜÇÜLTME V�TES 

BÜYÜTME

V�TES
KÜÇÜLTME

V�TES
BÜYÜTME

D�KKAT!
� Spor modunda iken vites büyütme i�lemi

otomatik olarak gerçekle�mez. Sürücü vitesi
motor devrini k�rm�z� bölgenin alt�nda tutmaya
özen göstererek, mevcut yol ko�ullar�na göre
yükseltmelidir.

� Vites kolunun veya vites de�i�tirme
mandallar�n�n tekrar eden uygulamalar�nda,
vites konumu sürekli olarak de�i�ecektir.

� Vites de�i�tirme mandallar� olan araçlarda, sa�
ve sol vites de�i�tirme mandallar�n� ayn� anda
kullanmay�n. Aksi halde bu durum, vitesin
beklemedi�iniz bir noktada de�i�mesine neden
olabilir.
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NOT
� Spor modunda sadece 6 ileri vites seçilebilir. Arac�

geri hareket ettirmek veya park etmek için
gerekiyorsa vites kolunu “R” (GER�) veya “P” (PARK)
konumuna al�n.

� �yi çal��ma performans�n� koruma için, �anz�man
belirli araç h�zlar�nda vites kolu “+ (V�TES
BÜYÜTME)” konumuna hareket ettirilince, vites
büyütme i�lemini reddebilir. Ayr�ca; motorda a��r�
devri önlemek için �anz�man, belirli araç h�zlar�nda
vites kolu “- (V�TES KÜÇÜLTME)” konumuna
hareket ettirildi�inde �anz�man vites küçültmeyi
reddedebilir. Bu durumda, vites küçültme i�leminin
gerçekle�meyece�ini bildiren bir sesli uyar� duyulur.

� Spor modunda araç yava�larken, vites otomatik
olarak küçültülür. Araç dururken 1’inci vites otomatik
olarak seçilir.

Spor modu ekran�
E00612200282

Spor modunda manuel vites de�i�tirmede, mevcut
seçilen vites, sürücü bilgilendirme ekran�nda gösterilir.

Tip 1 Tip 2
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CVT’de bir ar�za olursa
E00602300248

Tip 1

 veya 

Tip 2

 veya 

Uyar� ekran� görüntülenirse
Bilgi ekran�nda,  uyar�s� ekran� veya  uyar� iletisi
gösterilirse, bir sistem çal��ma hatas� olabilir.

D�KKAT!
� Sürü� esnas�nda CVT �anz�manda bir ar�za

olu�ursa; bilgi ekran�nda  veya  uyar�
göstergesi görüntülenir.
Bu durumda, a�a��daki prosedürleri uygulay�n:
[  uyar� iletisi gösterilirse]
CVT ya�� a��r� �s�n�r. Motor devrini ve araç
h�z�n� azaltarak, CVT ya�� s�cakl���n� dü�ürmek
için motor kontrolü devreya girebilir. Bu
durumda, a�a��daki prosedürlerden birini
uygulay�n.
• Arac�n�z� yava�lat�n.
• Arac� güvenli bir yerde durdurun, vites

kolunu, “P” (PARK) konumuna al�n ve daha
sonra motoru so�utmak için motor çal���r
durumda olarak kaputu aç�n.

Bir süre sonra,  uyar� göstergesinin art�k
görüntülenmedi�inden emin olun. Bu gösterge
art�k görüntülenmiyorsa, arac� sürmeye devam
etmek güvenlidir. Uyar� lambas� sönmezse,
arac�n�z� kontrol ettirmenizi öneririz.
[  uyar� iletisi gösterilirse]
CVT �anz�manda s�rad��� bir durum olu�mas�
mümkündür, bu da güvenlik modunun devreye
girmesine neden olur. Arac�n�z� en k�sa
zamanda kontrol ettirmenizi öneririz.
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CVT'nin çal��mas�
E00602600267

D�KKAT!
� Motor çal���rken ve araç dururken bir konum

seçmeden önce arac�n kaymas�n� önlemek için
fren pedal�na sonuna kadar bas�n.
Özellikle motor devri yüksek oldu�unda,
yüksek rölantide veya klima çal���rken araç
vitese tak�l�r tak�lmaz hareket etmeye
ba�layaca�� için, frenler sadece arac� sürmeye
haz�r oldu�unuz zaman b�rak�lmal�d�r.

� Frene her zaman sadece sa� aya��n�zla bas�n.
Sol aya��n kullan�lmas� acil bir durumda
sürücü hareketinde gecikmeye neden olabilir.

� Motorun aniden devirlenmesini önlemek için
vitesi “P” (PARK) veya “N” (BO�) konumundan
ba�ka bir konuma al�rken gaz pedal�na
basmay�n.

� Di�er aya��n�z fren pedal� üzerinde iken gaz
pedal�na bas�lmas�, frenleme verimini
etkileyerek fren balatalar�n�n erken a��nmas�na
neden olabilir.

� Sürü� �artlar�na ba�l� olarak vites kolunu
do�ru vites konumunda kullan�n.
Vites "D" (SÜRÜ�) konumundayken veya spor
modundayken asla yoku� a�a�� geri veya vites
"R" (GER�) konumundayken asla yoku� a�a��
ileriye kayd�rmay�n.
Motor durabilir, beklenmedik bir fren
bo�almas� ve direksiyon a��rl��� bir kazaya
sebep olabilir.

� Araç duruyorken, fren pedal� bas�l� olarak
motor devrini yükseltmeyin.
Bu, �anz�mana zarar verebilir.
Vites kolu “D”(SÜRÜ�) konumunda olarak,
fren pedal�n� bas�l� tutarken, gaz pedal�na
basarsan�z, motor devri, ayn� i�lemi vites kolu
“N” (BO�) konumunda olarak
gerçekle�tirdi�iniz kadar yükse�e
ç�kamayabilir.

D�KKAT!
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Sollama s�ras�nda h�zlanma
E00602700037

“D” (SÜRÜ�) konumunda ekstra h�zlanma elde etmek
için gaz pedal�na dö�emeye kadar bas�n. CVT otomatik
olarak vites küçültür.

NOT
� Spor modunda gaz pedal�na sonuna kadar

bas�lmas� vitesi otomatik olarak küçültmez.

Yoku� yukar�/Yoku� a�a�� sürü�
E00603000037

YOKU� YUKARI SÜRÜ�
Daha yüksek bir vites seçildi�inde, i�lemci mevcut h�z�n
korunamayaca��n� saptarsa, �anz�man vitesi
yükseltmeyebilir.
Dik bir yoku�tan ç�karken gaz pedal�n� b�rak�rsan�z, daha
iyi araç performans� için �anz�man vitesi yükseltmeyebilir.
��lemci vites de�i�tirmeyi geçici olarak engelledi�i için bu
normaldir. Yoku�un üst noktas�na ula�t�ktan sonra,
normal vites de�i�tirme fonksiyonu devam eder.

YOKU� A�A�I SÜRÜ�
Dik bir yoku�tan a�a�� do�ru sürerken, i�lemci daha
küçük bir vitesi otomatik olarak seçebilir. Bu fonksiyon
servis freni kullan�m ihtiyac�n� azaltarak motor
frenlemesine yard�mc� olur.

Bekleme
E00602800067

Trafik lambalar� gibi k�sa bekleme süreleri için araç
viteste ve fren pedal�na bas�larak sabit tutulabilir.
Motor çal���r durumda daha uzun bekleme süreleri için,
arac� servis freni ile sabit tutarken, vites kolunu, “N”
(BO�) konumuna getirin, el freni çekin.

Park
E00602900039

Arac� park etmek için önce tamamen durdurun, el frenini
tam olarak çekin ve sonra vites kolunu “P” (PARK)
konumuna getirin.
Arac�n�z� gözetim alt�nda olmadan b�rakacaksan�z, her
zaman motoru durdurun ve kontak anahtar�n� yan�n�za
al�n.

NOT
� Yoku�ta vites kolunu “P” (PARK) konumuna

getirmeden önce el frenini çekti�inizden emin olun.
El frenini çekmeden önce vites kolunu “P” (PARK)
konumuna getirirseniz daha sonra arac�
kulland���n�zda vites kolunun “P” (PARK)
konumundan ç�kar�lmas� zor olabilir ve vites koluna
büyük bir kuvvet uygulanmas�n� gerektirebilir.

D�KKAT!
� Arac� yoku�ta asla gaz pedal� ile viteste iken

hareketsiz tutmay�n, her zaman el freni ve/veya
fren pedal�n� kullan�n.
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CVT vites de�i�tirmezse
E00603100139

Sürü� s�ras�nda �anz�man vites de�i�tirmezse veya
arac�n�z yoku� yukar� kalkarken yeterli h�za ula�amazsa,
�anz�manda güvenlik modunun devreye girmesine yol
açan anormal bir durum vard�r. Arac�n�z� en k�sa
zamanda kontrol ettirmenizi öneririz.

Çift kavrama SST (Sport Shift 
Transmission)*

E00620900057

Çift kavrama (SST) sistemi; entegre motor ve �anz�man
kontrolü arac�l���yla hem sorunsuz otomatik vites
de�i�imi ve hem de manuel bir �anz�mana yak�n
h�zlanma ve yak�t ekonomisi sa�layan bir �anz�mand�r.
Ek olarak, kontrol modu, sürü� ko�ullar�na uyacak
�ekilde iki tipten seçilebilir.
Manuel vites de�i�tirme ile birlikte, �anz�man, çe�itli
sürü� ko�ullar�na cevap verebilme yetene�indedir.

Çift kavrama (SST) kontrol modu → S. 68
Manual vites de�i�tirme → S. 70
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Vites kolu kullan�m�
E00621000169

�anz�manda 6 ileri ve 1 geri vites vard�r.
Vites kolunun konumuna, arac�n h�z�na ve gaz pedal�n�n
konumuna göre vitesler otomatik olarak seçilir.
Vites kolunun (A) 2 kanal� vard�r; ana vites kanal� (B) ve
düz vites kanal� (C).

LHD

RHD
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LHD

Çekme halkas� (D), vites kolunun hareket ettirmek 
için fren pedal�na bas�ld���nda çekilmelidir. 
Çekme halkas� (D), vites kolunu hareket ettirmek 
için çekilmelidir.
Çekme halkas� (D), vites kolunu hareket ettirmek 
için çekilmek zorunda de�ildir. 

RHD
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NOT
� Fren pedal�na bas�lmazsa ve bas�l� tutulmazsa vites

kilitleme mekanizmas� devreye girerek vites kolunun
“P” (PARK) konumundan ba�ka bir konuma
getirilmesine engel olur.

� Vites kolunu hareket ettirdikten sonra hemen
h�zlanmay�n. �anz�man�n seçilen vitese geçmesi
biraz zaman alabilir.

� Çift kavrama (SST) �anz�man ya��n�n s�cakl���
dü�ükken vites kolu kullan�ld���nda, seçilen vitese
geçmek normalden daha uzun sürebilir.

Vites kolu konumu göstergesi
E00621100287

Kontak anahtar� “ON” konumuna al�nd���nda, vites
kolunun konumu, sürücü bilgilendirme ekran�nda
gösterilir.

UYARI!
� Vites koluher kullan�ld���nda çekme halkas� da

çekilirse, kol kaza ile “P” (PARK) veya “R”
(GER�) konumuna getirilebilir. �ekilde  ile
gösterilen i�lemleri yaparken çekme halkas�n�
çekmemeye dikkat edin.

� Vites kolunu “P” (PARK) veya “N” (BO�)
konumundan ba�ka bir konuma geçirirken her
zaman fren pedal�na bas�n.
Vites kolunu “P” (PARK) veya “N” (NEUTRAL)
konumundan al�rken aya��n�z� asla gaz
pedal�n�n üzerine koymay�n.
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Buna ek olarak, araç, vites kolu “D” (SÜRÜ�)
konumunda olarak sürüldü�ünde, ileri vites numaras�
gösterilmektedir.

Vites kolu konumu göstergesi  yan�p sönüyor 
ya da bip sesi ç�kar�yorsa

E00627100162

Vites kolu "R" (GER�) konumundayken, vites kolu
konumu göstergesi  yan�p sönüyor ve bip sesi
ç�kar�yorsa �anz�man di�lileri do�ru �ekilde
kavra�mam��t�r. Bu durumu düzeltmek için a�a��daki
prosedürün uygulanmas� gerekir.

1. Fren pedal�na sa� aya��n�zla bas�n ve vites kolunu
“N” (BO�) konumuna getirin.

2. Vites kolunu tekrardan “R” (GER�) konumuna getirin
ve vites kolu konumu göstergesinin yan�p sönmeyi
ve sesli uyar� vermeyi durdurdu�unu do�rulay�n.

3. Vites kolu konumu göstergesi yan�p sönmeye ve bip
sesi ç�karmaya devam ediyorsa, yukar�daki 1 ve 2
no'lu i�lemleri uygulay�n.

ile

UYARI!

�� Vites kolu konumu göstergesi  yan�p
sönerken ve bip sesi ç�kar�rken arac�n
istenmeyen �ekilde hareket etmesini önlemek
için sa� aya��n�zla fren pedal�na bas�l� tutun ve
gaz pedal�na basmay�n.

BK0127400EN book  Page 65  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



4-66

Çal��t�rma ve sürü�

4

Vites kolu konumu göstergesinde hiçbir �ey
görüntülenmiyorsa

E00627200017

Çift kavrama (SST) �anz�manda bir sorun olabilir.
Bu durumda, güvenlik modu çal���r ve arac�n hareket
etmesini önler. Sonuç olarak, a�a��daki prosedürü
uygulay�n.

1. Arac�n�z� güvenli bir yere park edin ve motoru
durdurun.

2. Motoru tekrar çal��t�r�n.

Vites kolu konumu göstergesi görüntüleniyorsa ve araç
bu prosedür uyguland�ktan sonra hareket edebiliyorsa
herhangi bir ar�za yoktur.
Vites kolu konumu göstergesi görüntülenmiyorsa ve araç
hareket edemiyorsa ya da bu problem sürekli olu�uyorsa,
arac�n�z� mümkün olan en k�sa süre içerisinde bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine kontrol ettirin.

Vites kolu konumunlar� (Manuel vites 
de�i�tirme kanal�)

E00621200060

“P” PARK
Bu konum arac�n hareket etmesini önlemek için
�anz�man� kilitler. Bu konumda motor çal��t�r�labilir.

“R” (REVERSE - GER� V�TES)
Bu konum geri hareket etmek içindir.

D�KKAT!
� Araç hareket halindeyken �anz�mana bir zarar

gelmemesi için vitesi asla “P” (PARK) veya “R”
(GER�) konumuna getirmeyin.
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“N” (NEUTRAL - BO�)
Bu konumda vites bo�tad�r. Bu, manuel �anz�mandaki
bo� konumu ile ayn�d�r ve sadece trafikte s�k��ma gibi
sürü� s�ras�nda uzunca bir süre araç dururken
kullan�lmal�d�r.

“D” (DRIVE - SÜRÜ�)
Bu konum normal sürü� içindir. �anz�man otomatik
olarak h�z�n�za ve h�zlanman�za uygun vitesi seçer.
Motor freni, yol ko�ullar�na ba�l� olarak gerekli oldu�unda
otomatik olarak uygulan�r.

NOT
� Motor so�uk oldu�unda, vites yükseltmeler, motorun

s�cak oldu�u duruma göre, daha yüksek h�zlarda
olmaktad�r.
Bu kontrol, motoru çabuk �s�tmak için
uygulanmaktad�r. Bu, bir sorun oldu�unu göstermez.
Araç bir süre kullan�ld�ktan sonra, vites yükseltmeleri
normal motor devirlerinde olacakt�r.

UYARI!
� Sürü� s�ras�nda vites kolunu asla “N” (BO�)

konumuna getirmeyin. Vites kolunu kaza ile
“P” (PARK) veya “R” (GER�) konumuna
getirebilece�inizden veya motor freni
olmayaca��ndan dolay� ciddi bir kaza olabilir.

� Yoku�ta, motor, “P” (PARK) konumunda iken
çal��t�r�lmamal�d�r. “N” (BO�) konumunda iken
motor çal��t�r�labilece�i halde, fren pedal�na
bas�lm�� ise, güvenlik nedenleriyle, motoru “N”
(BO�) konumunda çal��t�rmay�n.

� Kontrolü kaybetme riskini asgariye indirmek
için “N” (BO�), konuma al�rken veya bu
konumdan ç�karken sa� aya��n�z� her zaman
fren pedal�n�n üzerinde tutun.

D�KKAT!
� Araç hareket halindeyken �anz�mana bir zarar

gelmemesi için vitesi asla “R” (GER�)
konumundan “D” (SÜRÜ�) konumuna
getirmeyin.
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Çift kavrama (SST) kontrol modu dü�mesi
E00621300175

Sürü� ko�ullar�na uygun olarak, a�a��daki iki tipten
kontrol modunu seçin.

NOT
� Sürekli pistlerde veya motorun yüksek h�zlarda ve

a��r yük alt�nda çal��t�r�ld��� di�er yerlerde, çift
kavrama (SST) �anz�man ya�� s�cakl���n�n yükselme
e�ilimli olacakt�r.
Bu durumda, s�cakl�k çok yükselirse, sürücüyü
uyarmak için bilgi ekran�nda  uyar�s�
görüntülenecektir.

 göstergesi görüntülenirse, "Uyar� ekran�"
konusuna bak�n, sayfa 76 ve gerekli önlemleri al�n.

� Çift kavrama (SST) �anz�man kontrol modu, hem "D"
vites konumunun hem de manuel vites de�i�tirmenin
seçilmesi durumunda seçilebilir.

� Motor so�ukken "SPORT" modunu seçerseniz
�anz�man, motor so�ukken, vitesleri motor s�cak
oldu�unda yükseltti�inden farkl� h�zlarda
yükseltebilir.
Bu durum, motorun çabuk �s�nmas� için kontrol
sisteminin bir uygulamas�d�r. Bu, bir sorun oldu�unu
göstermez.

� Kar birikmi� yollar gibi kaygan yol yüzeyleri için,
dü�ük motor devirlerinde sorunsuz vites
de�i�tirilebilmesi için “NORMAL” modun kullan�lmas�
tavsiye edilmektedir.

Çift kavrama 
(SST) kontrol 

modu 
dü�mesi

Karakteristik

NORMAL
(Motor 

çal��t�r�ld���nda
kontrol modu)

�ehirleraras� yollar, otobanlar ve benzeri 
yollarda sürerken kullan�labilecek kontrol 
modu.
Ekonomik sürü� ve iyi bir sürü� kalitesi 
için dü�ük motor devirlerinde sars�nt�s�z
vites geçi�leri uygulanmaktad�r.

SPORT 
(SPOR)

Motor frenlemesinin gerekli oldu�u, da�
yollar�, yoku� yollar ve yoku� a�a��
e�imler ve uzun yoku� a�a�� e�imlere
sahip yollarda sürü� için kullan�labilecek 
kontrol modu.
“NORMAL” moda k�yasla, vites de�i�tirme
daha yüksek motor devirlerinde ve daha 
çabuk yap�lmaktad�r. Buna ek olarak, 
çabuk ivemelenme için gaz pedal�na
bas�ld���nda veya fren uyguland���nda 
çabuk vites dü�ürme mümkündür.
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Çift kavrama SST kontrol modu dü�mesi
E00621400176

Kontak anahtar� svici “ON” konumuna getirildi�inde,
kontrol modunu de�i�tirmek için, çift kavrama (SST)
kontrol modunu (A) kullan�n.

Motor çal��t�r�ld���nda, kontrol modu, otomatik olarak
“NORMAL” moduna ayarlanm��t�r. Kontrol modunu
de�i�tirmek için a�a��daki prosedürleri uygulay�n.

“NORMAL” modundan “SPORT” moduna geçmek 
için
Araç durduruldu�unda veya sürülüyorken, çift kavrama
(SST) kontrol modu kolunu ileri do�ru itin.

“SPORT” modundan “NORMAL” moduna geçmek 
için
Araç durduruldu�unda veya sürülüyorken, çift kavrama
(SST) kontrol modu kolunu geriye do�ru itin.

NOT
� Çift kavrama (SST) kontrol modu kolu, bir kontrol

modu seçildikten sonra sürekli olarak itilirse, hatal�
çal��ma engelleme fonksiyonu devreye girer ve
kontrol modu otomatik olarak "NORMAL" moduna
ayarlan�r.
Bir kontrol modunu tekrar seçmeyi isterseniz, kontak
anahtar�n� “ACC” veya “LOCK” konumuna getirin ve
motoru yeniden çal��t�r�n. Daha sonra, çift kavrama
(SST) kontrol modu kolunu itin.
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Çift kavrama (SST) kontrol modu göstergesi
E00621500193

Kontak anahtar� “ON” konumuna al�nd���nda, mevcut
seçilen kontrol modu, sürücü bilgilendirme ekran�nda
gösterilir.

Manuel vites de�i�tirme
E00621600178

Vites kolu (A)'y� veya vites de�i�tirme mandallar� (B)'yi
kullanarak, vites de�i�tirme manuel olarak
gerçekle�tirilebilir.

Vites de�i�tirme, gaz pedal�na bas�ld���nda bile
gerçekle�tirilebilir.
Bu, sürücünün; bir viraja tam girerken araç h�z�n�
çabucak dü�ürerek çabuk viraj alma gibi spor sürü�
keyfini ya�amas�na imkan verir.

BK0127400EN book  Page 70  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Çal��t�rma ve sürü�

4-71

4
NOT
� Sadece 1'den 6'ya ileri vitesler seçilebilir.

Arac� geri hareket ettirmek veya park etmek için
gerekiyorsa vites kolunu “R” (GER�) veya “P” (PARK)
konumuna al�n.

� Manuel vites de�i�tirme s�ras�nda, araç
yava�lad���nda, vites dü�ürme otomatik olarak
gerçekle�tirilecektir ve araç durmadan önce,
�anz�man 1inci vitese dü�ecektir.

� Vites de�i�tirme kolu veya vites de�i�tirme pedallar�
ard� ard�na çal��t�r�l�rsa, �anz�man da ard� ard�na
vites de�i�tirecektir.

� Sürü� performans�n� olumsuz etkilememek için, vites
de�i�tirme kolu veya vites de�i�tirme pedallar�
çal��t�r�lsa bile, yukar� vites de�i�tirme, araç h�z�na
ba�l� olarak gerçekle�tirilmeyebilir. Ek olarak, a��r�
motor devrini önlemek için, vites de�i�tirme kolu
veya vites de�i�tirme mandallar� çal��t�r�lsa bile araç
h�z�na ba�l� olarak, uyar� sesi duyulur ve vites
dü�ürme gerçekle�tirilmez.

� Yüksek devirde, aniden h�zlanarak ve/veya
yava�layarak agresif bir �ekilde araç kullan�rken, ya�
s�cakl���n�n yüksek olmas� nedeniyle çift kavrama
(SST) �anz�man�n vites de�i�timesi daha uzun
sürebilir.

D�KKAT!
� Araç sürülürken, manuel olarak vites

de�i�tirilirken, devir göstergesinin k�rm�z�
bölgeye girmesini önlemek amac�yla motor
devrini kontrol etmek için do�ru vites
de�i�tirme konumunu seçin.

� Ani motor frenlemesi ve çabuk ivmelenme
arac�n kaymas�na neden olabilir. Yol
ko�ullar�na ve araç h�z�na göre vites dü�ürün.

� Sol ve sa� vites de�i�tirme mandallar� ayn�
zamanda çal��t�r�l�rsa, �anz�man vites
de�i�tirmeyebilir.
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Vites de�i�tirme kolu kullan�larak vites 
de�i�tirilmesi

E00621700052

Manuel vites de�i�tirmenin seçilmesi
Araç durduruldu�unda veya sürüldü�ünde, vites kolunu,
“D” (SÜRÜ�) konumundan, manuel vites de�i�tirmeye
seçmek için, sürücünün koltu�una do�ru ana vites
de�i�tirme kanal�na getirin.

Vites yükseltme ve vites de�i�tirme
Vites kolu ileriye her itildi�inde, �anz�man bir vites
büyütülür.
Ayr�ca, vites kolu geriye her çekildi�inde, �anz�man bir
vites küçültülür.

NOT
� Vites kolu kullan�larak manuel vites de�i�tirme

seçilmesi sonras�nda, vites de�i�tirme mandallar�
kullan�larak, yukar� ve a�a�� vites de�i�tirme
gerçekle�tirilebilir.

V�TES BÜYÜTME

V�TES KÜÇÜLTME
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“D” konumuna dönülmesi
“D” konumuna dönmek için, vites kolunu, ön yolcu
koltu�una do�ru hareket ettirin.

NOT
� Vites kolu, manuel vites de�i�tirme kanal�ndan “D”

(SÜRÜ�) konumuna hareket ettirildi�inde, araç
h�z�na veya sürü� ko�ullar�na ba�l� olarak, manuel
vites de�i�tirmede seçilenden farkl� bir vitesi
otomatik olarak seçebilir.

Vites mandallar� kullan�larak vites de�i�tirilmesi
E00621800109

Manuel vites de�i�tirmenin seçilmesi
Araç durduruldu�unda veya vites kolu “D” (SÜRÜ�)
konumunda olarak sürüldü�ünde, vites de�i�tirme
mandallar�n�n birisi kendinize do�ru çekilerek manuel
vites de�i�tirme seçilebilir.

- (V�TES 
KÜÇÜLTME)

+ (V�TES
BÜYÜTME)
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Vites yükseltme
+ (V�TES BÜYÜTME) de�i�tirme mandal� kolu her
çekildi�inde, �anz�man bir vites büyütülür.

Vites küçültme
- (V�TES KÜÇÜLTME) de�i�tirme mandal� kolu her
çekildi�inde, �anz�man bir vites küçültülür.

NOT
� Vites de�i�tirme mandallar� kullan�larak manuel vites

de�i�tirme seçilmesi sonras�nda, vites de�i�tirme
kolu da kullan�larak, yukar� ve a�a�� vites de�i�tirme
gerçekle�tirilebilir.
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“D” konumuna dönülmesi
Vites de�i�tirme kolu “D” (SÜRÜ�) konumunda iken, “D”
vitesi çal��mas�na geri dönmek için , + (V�TES
BÜYÜTME) vites de�i�tirme mandal�n� kendinize do�ru 2
saniye veya daha fazla süre boyunca kendinize do�ru
çekin.

NOT
� Vites kolu “D” (SÜRÜ�) konumunda iken vites

de�i�tirme mandallar� kullan�larak manuel vites
de�i�tirme seçilirse, araç durmadan önce,
�anz�man, otomatik olarak “D” konumuna
dönecektir.

� �anz�man, manuel vites de�i�tirme sonras�nda “D”
konumuna dönerse, araç h�z�na veya sürü�
ko�ullar�na ba�l� olarak, manuel vites de�i�tirme
kullan�larak seçilen vitesten, otomatik olarak vites
büyütme ve küçültme yap�labilir.

� Vites mandallar� kullan�larak manuel vites de�i�tirme
seçilirse, vites kolunun ilk olarak “D” (SÜRÜ�)
konumundan sürücü koltu�una do�ru ve tekrar ön
yolcu koltu�una do�ru hareket ettirilmesi ile “D” vitesi
tekrar seçilebilir.
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Manuel vites de�i�tirme göstergesi
E00623500184

Manuel vites de�i�tirmede, mevcut seçilen vites, sürücü
bilgilendirme ekran�nda gösterilir.

Uyar� ekran�
E00626700204

 veya 

Arac� kullan�rken bilgi ekran�nda  veya  uyar�
göstergesi görüntülenirse a�a��daki önlemleri al�n.ile
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  uyar� iletisi gösterilirse
E00626800117

Çift kavrama (SST) �anz�man ya��n�n s�cakl��� yüksektir. 
Bu durumda, a�a��daki önlemlerden birisini al�n. 
� Araç devrini dü�ürün.
� Arac� güvenli bir yerde durdurun, vites kolunu, “P”

(PARK) konumuna al�n ve daha sonra motoru
so�utmak için motor çal���r durumda olarak kaputu
aç�n.

Bir süre sonra,  uyar�s�n�n silindi�ini kontrol edin.
Ekrandaki uyar� kaybolursa, araç normal olarak
sürülebilir. Uyar� ekran� görüntülenmeye devam ederse
veya s�kça görüntüleniyorsa, arac� MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine kontrol ettirtin.

NOT
� Araç, yoku� yollarda sürekli olarak veya yüksek

motor devri, ani ivmelenme ve/veya ani yava�lama
içeren agresif bir stille sürülürse, �anz�man titre�im
yapabilir.
Bu titreme, çift kavrama (SST) �anz�man ya��
s�cakl���n�n yükseldi�i konusunda sürücüyü uyarmak
içindir. Bu, bir sorun oldu�unu göstermez.
Bu durumda,  uyar�s�n�n görüntülendi�inde al�nan
önlemlerin ayn�s�n� uygulay�n. Göstergedeki ileti
kaybolursa, araç normal olarak sürülebilir.

D�KKAT!
� Sürü� s�ras�nda, gaz pedal�na bas�lmas�na

ra�men arac�n h�zlanmamas� gibi bir durumda,
 uyar�s� görüntüleniyorsa, araç normal

olarak kullan�lam�yor olabilir.
Güvenli�iniz için, arac� kullan�rken etraf�n�za
dikkat edin.
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Araç,  uyar�s� gösterilirken sürülüyorsa
 uyar� göstergesi görüntülendikten sonra arac�

kullanmaya devam ederseniz ve çift kavrama (SST)
�anz�man ya��n�n s�cakl��� artmaya devam ederse;
�anz�man koruma modu devreye girebilir ve �anz�man�n
vites "N" (BO�) konumundaym�� gibi çal��mas�na neden
olabilir.
(Bu durumda, araç geçici olarak sürülemez.)
Bu durumda a�a��daki önlemleri al�n:

1. Fren pedal�na bas�n ve arac� güvenli bir yerde
durdurun.

2. Vites kolunu, “P” (PARK) konumuna al�n ve daha
sonra motoru so�utmak için motor çal���r durumda
olarak, kaputu aç�n.

3. Bir süre sonra,  uyar�s�n�n silindi�ini kontrol edin ve
daha sonra  uyar�s� silnmi� ise motoru durdurun.

4. Motor tekrar çal��t�r�labilirse, araç normal olarak
sürülebilir.

Uyar� ekran� görüntülenmeye devam ederse veya s�kça
görüntüleniyorsa, arac� MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine kontrol ettirtin.

  uyar� iletisi gösterilirse
E00626900091

Çift Kavrama SST sisteminde güvenlik cihaz� sistemdeki
ve motor elektroni�i kontrol modülünde kar��la��labilecek
olas� ar�zalara kar�� devreye sokulur.
Böyle bir durumda, a�a��daki prosedürü uygulay�n.

1. Arac�n�z� güvenli bir yere park edin ve motoru
durdurun.

2. Motoru tekrar çal��t�r�n.

 uyar� göstergesi sönerse anormal bir durum yoktur.
Ancak; uyar� ekran� görüntülenmeye devam ederse veya
s�kça görüntüleniyorsa, arac� mümkün olan en k�sa
sürede MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine kontrol
ettirtin.

D�KKAT!
� Sürü� s�ras�nda, gaz pedal�na bas�lmas�na

ra�men arac�n h�zlanmamas� gibi bir durumda,
 uyar�s� görüntüleniyorsa, araç normal

olarak kullan�lam�yor olabilir.
Güvenli�iniz için, arac� kullan�rken etraf�n�za
dikkat edin.
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Çift kavrama (SST) �anz�man�n çal��mas�
E00622000094

Sollama s�ras�nda h�zlanma
E00622100011

“D” (SÜRÜ�) konumunda ekstra h�zlanma elde etmek
için gaz pedal�na dö�emeye kadar bas�n. Çift kavrama
(SST) �anz�man otomatik olarak vites küçültecektir.

NOT
� Manuel vites de�i�tirmede, gaz pedal�na sonuna

kadar bas�l�rsa, vites dü�ü�leri gerçekle�meyecektir.

D�KKAT!
� Motor çal���rken ve araç dururken bir konum

seçmeden önce arac�n kaymas�n� önlemek için
fren pedal�na sonuna kadar bas�n.
Çift kavrama (SST) �anz�man devreye
girdi�inde araç hareket etmeye ba�layacakt�r,
yanl�zca arac� kullanmaya haz�r oldu�unuzda
frenleri b�rak�n.

� Frene her zaman sadece sa� aya��n�zla bas�n.
Sol aya��n kullan�lmas� acil bir durumda
sürücü hareketinde gecikmeye neden olabilir.

� Motorun aniden devirlenmesini önlemek için
vitesi “P” (PARK) veya “N” (BO�) konumundan
ba�ka bir konuma al�rken gaz pedal�na
basmay�n.

� Di�er aya��n�z fren pedal� üzerinde iken gaz
pedal�na bas�lmas�, frenleme verimini
etkileyerek fren balatalar�n�n erken a��nmas�na
neden olabilir.

� Sürü� �artlar�na ba�l� olarak vites kolunu
do�ru vites konumunda kullan�n.
Vites "D" (SÜRÜ�) konumundayken veya
manuel modundayken asla yoku� a�a�� geri
veya vites "R" (GER�) konumundayken asla
yoku� a�a�� ileri kayd�rmay�n.
Motor durabilir, beklenmedik bir fren
bo�almas� ve direksiyon a��rl��� bir kazaya
sebep olabilir.

� Araç duruyorken, fren pedal� bas�l� olarak
motor devrini yükseltmeyin.
Bu arac�n aniden h�zlanmas�na neden olabilir
ve çift kavrama (SST) �anz�mana zarar
verebilir.
Vites kolu “D”(SÜRÜ�) konumunda olarak,
fren pedal�n� bas�l� tutarken, gaz pedal�na
basarsan�z, motor devri, ayn� i�lemi vites kolu
“N” (BO�) konumunda olarak
gerçekle�tirdi�iniz kadar yükse�e
ç�kamayabilir.

D�KKAT!
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Yoku� yukar�/Yoku� a�a�� sürü�
E00622200139

YOKU� YUKARI SÜRÜ�
Daha yüksek bir vites seçildi�inde, bilgisayar mevcut
h�z�n korunamayaca��n� saptarsa, çift kavrama (SST)
�anz�man vitesi yükseltmeyebilir.
Dik bir yoku�tan ç�karken gaz pedal�n� b�rak�rsan�z, daha
iyi araç performans� için çift kavrama (SST) �anz�man
vitesi yükseltmeyebilir. ��lemci vites de�i�tirmeyi geçici
olarak engelledi�i için bu normaldir. Yoku�un üst
noktas�na ula�t�ktan sonra, normal vites de�i�tirme
fonksiyonu devam eder.

YOKU� A�A�I SÜRÜ�
Dik bir yoku�tan a�a�� do�ru sürerken, i�lemci daha
küçük bir vitesi otomatik olarak seçebilir. Bu fonksiyon
servis freni kullan�m ihtiyac�n� azaltarak motor
frenlemesine yard�mc� olur.

D�KKAT!
� Yoku� yukar� ç�karken, dü�ük h�zlarda sürmek

amac�yla, arac�n ileri do�ru gidi�te zorlanmas�
e�ilimini kullanmay�n.
�anz�man hasar görebilir ve a�a��daki
ko�ullara ba�l� olarak bir kaza meydana
gelebilir.
• Çift kavrama (SST) �anz�man ya�� s�cakl���

yükselecektir ve bu da �anz�mana zarar
verebilir.

• Arac�n öne do�ru gitme e�ilimini kullanarak,
arac� sürekli dü�ük h�zlarda sürülmesi
halinde, araçta titreme olacakt�r veya çift
kavrama (SST) �anz�man ya��n�n s�cakl���n�n
yükseldi�i konusunda sürücüyü uyarmak için
bilgi ekran�nda  göstergesi
görüntülenecektir.
Daha sonra, çift kavrama (SST) �anz�man
ya�� s�cakl��� daha da artarsa, �anz�man
koruma modu devreye girecektir.
Böyle bir durumda, araç, vites kolu “N” (BO�)
konumunda imi� gibi aniden geri yapacakt�r
ve kazaya neden olabilir.

 uyar� ekran� görüntülenirse veya �anz�man
koruma modu devreye girerse, "  uyar�
ekran� görüntülendi�inde" konusuna bak�n,
sayfa 77.
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Bekleme
E00622300127

Trafik lambalar� gibi k�sa bekleme süreleri için araç
viteste b�rak�labilir ve fren pedal�na bas�larak yerinde
tutulabilir.
Motor çal���r durumda daha uzun bekleme süreleri için,
arac� servis freni ile sabit tutarken, vites kolunu, “N”
(BO�) konumuna getirin, el freni uygulay�n.

D�KKAT!
� Arac�, yoku� yukar� durumda, fren pedal�

yerine gaz pedal�na basarak hareketsiz
tutmay�n.
�anz�man hasar görebilir ve a�a��daki
ko�ullara ba�l� olarak bir kaza meydana
gelebilir.
• Çift kavrama (SST) �anz�man ya�� s�cakl���

yükselecektir ve bu da �anz�mana zarar
verebilir.

• Araç, fren pedal� yerine gaz pedal�na
bas�larak sabit bir konumda tutuluyorsa,
araçta titreme olacakt�r veya çift kavrama
(SST) �anz�man ya��n�n s�cakl���n�n
yükseldi�i konusunda sürücüyü uyarmak için
bilgi ekran�nda  göstergesi
görüntülenecektir.
Daha sonra, çift kavrama (SST) �anz�man
ya�� s�cakl��� daha da artarsa, �anz�man
koruma modu devreye girecektir.
Böyle bir durumda, araç, vites kolu “N” (BO�)
konumunda imi� gibi aniden geri yapacakt�r
ve kazaya neden olabilir.

 uyar� ekran� görüntülenirse veya �anz�man
koruma modu devreye girerse, "  uyar�
ekran� görüntülendi�inde" konusuna bak�n,
sayfa 77.
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Park
E00622400014

Arac� park etmek için önce tamamen durdurun, el frenini
tam olarak çekin ve sonra vites kolunu “P” (PARK)
konumuna getirin.
Arac�n�z� gözetim alt�nda olmadan b�rakacaksan�z, her
zaman motoru durdurun ve kontak anahtar�n� yan�n�za
al�n.

NOT
� Bir yoku�ta vites kolunu “P” (PARK) konumuna

getirmeden önce el frenini çekti�inize emin olun. El
frenini uygulamadan önce vites kolunu “P” (PARK)
konumuna getirirseniz daha sonra arac�
kulland���n�zda vites kolunun “P” (PARK)
konumundan ç�kar�lmas� zor olabilir ve vites koluna
büyük bir kuvvet uygulanmas�n� gerektirebilir.

Çift kavrama (SST) �anz�manda a�a��daki 
durum olu�ursa yap�lmas� gerekenler

E00622500220

Çift kavrama (SST) �anz�manda veya elektronik kontrol
modülünde bir ar�za varsa, a�a��daki durum olu�abilir.
� Çift kavrama (SST) �anz�man vites de�i�imi

yapmaz.
� Araç hareket edemez.
� Çift kavrama (SST) �anz�man yava� h�zlan�r.
� Araç ileriye do�ru hareket etmez.
� "Vites sars�nt�s�" fazlad�r.
� Vites de�i�imi daha yüksek h�zlarda gerçekle�ir.
� Tepki yava�t�r.

Bu durumlardan herhangi biri olu�ursa, a�a��daki
prosedürü uygulay�n.

 uyar� göstergesi görüntülendi�inde
Çift kavrama (SST) �anz�man ya��n�n s�cakl��� yüksektir.
"Uyar� ekran�" konusuna bak�n, sayfa 76 ve gerekli
önlemleri al�n.
Motor kontrol lambas� yand���nda ya da yan�p
söndü�ünde
Motor elektronik kontrol modülünde bir ar�za olabilir.
"Motor uyar� lambas�n� kontrol edin" konusuna bak�n,
sayfa 3-62 ve gerekli önlemleri al�n.
Vites kolu konumu göstergesinde hiçbir �ey 
görüntülenmiyorsa
Çift kavrama (SST) �anz�mandaki güvenlik modu, çift
kavrama (SST) �anz�mandaki olas� bir ar�zadan dolay�
etkinle�tirilir.
"Vites kolu konumu göstergesinde hiçbir �ey
görüntülenmiyorsa" konusuna bak�n, sayfa 66 ve gerekli
önlemleri al�n.
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 uyar� göstergesi görüntülendi�inde veya bilgi 
ekran�nda herhangi bir uyar� görüntülenmedi�inde
Çift Kavrama SST sisteminde güvenlik cihaz� sistemdeki
ve motor elektroni�i kontrol modülünde kar��la��labilecek
olas� ar�zalara kar�� devreye sokulur.
A�a��daki prosedürleri uygulay�n.

1. Arac�n�z� güvenli bir yere park edin ve motoru
durdurun.

2. Motoru tekrar çal��t�r�n.

Bu prosedür uygulad�ktan sonra, araç normal olarak
hareket ediyor ve h�zlan�yorsa, �anz�manda herhangi bir
ar�za yoktur.
Ancak, araç normal olarak hareket etmez veya
ivmelenmez ise veya bu problem tekrar ederek ortaya
ç�karsa, arac� mümkün oldu�u kadar k�sa sürede bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine kontrol ettirin.

Elektronik olarak kontrol edilen 4WD 
sistem*

E00604900293

Elektronik olarak kontrol edilen 4WD sistemi sürü�
ko�ullar�na göre üç sürü� modundan birinin bir dü�meyle
seçilmesine izin veren dört tekerlek çeki�li bir sistemdir.

A�a��daki sürü� modlar� mümkündür.

4 tekerlekten çeki� ile kullan�m özel sürü� becerisi
gerektirir.
Sayfa 87 “4 tekerlekten çeki�li arac�n kullan�lmas�”
konusunu dikkatlice okuyun ve güvenli sürmek için çaba
sarfedin.

D�KKAT!
� Çift kavrama (SST) �anz�man ya�� s�cakl���

yüksekse, motor durdu�unda motorun rölanti
h�z� artabilir veya arac�n ileri gitme e�ilimi
zay�ft�r.

� Daha sonra, çift kavrama (SST) �anz�man ya��
s�cakl��� daha da artarsa,  uyar� göstergesi
görüntülenecektir.

2WD sürü� modu 
fonksiyonu

Bu mod normal kuru yollarda 
ve otoyollarda ekonomik sürü�
içindir.
Ön tekerlekten çeki�li sürü�.

4WD AUTO

Varsay�lan mod.
Bu mod sürü� ko�ullar�na göre 
çeki� torkunun da��l�m�n�n
otomatik olarak kontrol 
edilmesi içindir.

4WD LOCK

Bu mod karla kapl� yollarda 
veya kum üzerindeki kaygan 
sürü� ko�ullar� içindir.
Arka tekerleklere uygulanan 
büyük miktardaki çeki� torku 
kaygan alanlardan kurtulmay�
sa�lar ve güçlü tahrik tüm 
aral�klarda mümkündür.

BK0127400EN book  Page 83  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



4-84

Çal��t�rma ve sürü�

4

Sürü� modu seçme dü�mesi
Sürü� modu kontak anahtar� “ON” konumundayken
dü�menin döndürülmesi ile de�i�tirilebilir.

Sürü� modu de�i�tirildi�inde sürücü bilgilendirme
ekran�ndaki bilgi ekran�nda görüntüye ara verilerek sürü�
modu gösterilir.
Birkaç saniye sonra bilgi ekran� sürü� modu gösterildi�i
ekrandan önceki ekrana döner.

1- 2WD
2- 4WD AUTO
3- 4WD LOCK

Sürü� modu 
ekran� Tip 1 Tip 2

2WD

4WD AUTO

4WD LOCK

D�KKAT!
� Ön tekerlekler karl� bir yolda veya benzer

ko�ullarda patinaj yaparken sürü� modu
seçicisini kullanmay�n. Araç beklenmedik bir
yönde ani hareket edebilir.

� Kuru, asfalt kapl� yollarda “4WD LOCK”
modunda arac� kullanmak yak�t tüketiminin ve
sesin artmas�na neden olur.

� Tekerlekler patinaj yaparken arac� “2WD”
modunda kullanmay�n.
Aksi takdirde tahrik sisteminin parçalar� a��r�
�s�nabilir.
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NOT
� Sürü� s�ras�nda veya araç hareketsizken sürü�

modu de�i�tirilebilir.

Sürü� modu göstergesi

Kontak anahtar� “ON” konumuna getirildi�inde gösterge
normal olarak yanar ve motor çal��maya ba�lad�ktan
birkaç saniye sonra sürü� modu gösterilir.
Her sürü� modunun durum göstergesi a�a��daki gibidir.

Tip 1 Tip 2

Sürü�
Mod

Sürü� modu göstergesi

"4WD" göstergesi "LOCK" 
göstergesi

2WD KAPALI KAPALI
4WD AUTO ON (AÇIK) KAPALI
4WD LOCK ON (AÇIK) ON (AÇIK)

D�KKAT!
� Seçilen sürü� modu göstergesi yan�p

sönüyorsa, çeki� sisteminin parçalar�n�
korumak için araç otomatik olarak ön
tekerlekten çeki� moduna döner ve sürü�
modunun seçimi art�k sürü� modu seçicisi
taraf�ndan yap�lamaz.
Uyar� göstergesi ayn� zamanda sürücü
bilgilendirme ekran�n�nda da görüntülenir.
H�z� azalt�n ve bir süre arac� kulland�ktan sonra
gösterge sönerse önceden oldu�u gibi
kullanmaya devam edin. Gösterge 5 dakikadan
fazla yan�p sönmeye devam ederse arac� bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine kontrol
ettirin.

Tip 1 Tip 2
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D�KKAT!
� Uyar� görüntüsü sürücü bilgilendirme

ekran�nda görüntülenirse, elektronik olarak
kontrol edilen 4WD sisteminde bir ar�za
meydana gelmi�tir ve güvenlik modu
aktifle�tirilmi�tir. Arac� bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine kontrol ettirin.

Tip 1 Tip 2

D�KKAT!
� Her zaman a��nma farkl�l��� olmayan ayn� tip,

ayn� ebat ve ayn� marka lastikler kullan�n.
Farkl� ebat, tip, marka veya a��nma
miktar�ndaki lastiklerin kullan�lmas� çeki�
sistemi parçalar�n�n korunmas� amac�yla
güvenlik modu devreye girer ve sürü�
modunun “4WD AUTO” modunda
kilitlenmesine veya “4WD” ve “LOCK”
göstergelerinin s�rayla yan�p sönmesine neden
olur.
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4 tekerlekten çeki� ile kullan�m
E00606600832

Arac�n�z genel olarak asfalt yolda kullan�m için
tasarlanm��t�r.
Ancak arac�n�z�n e�siz 4 tekerlekten çeki� sistemi, asfalt
kapl� olmayan yollarda, kamp alanlar�nda, piknik
yerlerinde ve benzer yerlerde yolculu�a da izin verir.
Bu sadece kuru, asfalt kapl� yollarda daha iyi sürü�
sa�lamakla kalmaz; kaygan, �slak veya karla kapl�
yollarda ve çamurdan kurtulmak için de daha iyi bir çeki�
sa�lar.
Ancak kötü ko�ullardaki bozuk yollarda kullan�m veya
çekme için uygun de�ildir.
4 tekerlekten çeki�in yeterli yoku� t�rmanma ve dik
yoku�larda motor frenlemesi yetene�inin olmad���n�
özellikle belirtmemiz gerekir. Dik yoku�larda
kullanmaktan kaç�nman�z gerekir.
Belirli ko�ullarda yeterli çeki� olmayabilece�inden kum ve
çamur ile kapl� yollarda ve su içerisinde sürerken de
dikkatli olman�z gerekir.
Arac�, astiklerin derin kum veya çamura saplanabilece�i
alanlarda sürmekten kaç�n�n.

UYARI!
� 4 tekerlekten çeki�li araçlara a��r� derecede

güvenmeyin. 4 tekerlekten çeki�li araçlar�n da
kontrol ve çeki� kabiliyetlerinin s�n�rlar� vard�r.
A��r� güven duygusu ile sürü� kazalara yol
açabilir. Her zaman yol ko�ullar�n� dikkate
alarak dikkatlice sürün.

� Asfalt kapl� olan veya olmayan yollarda, bu
arac�n uygun olmayan �ekilde kullan�lmas�,
sizin ve yolcular�n�z�n ciddi �ekilde yaralanma
veya ölümüne neden olabilecek kaza veya
takla atma ile sonuçlanabilir.
• Kullanma k�lavuzundaki tüm talimatlar� ve

yönergeleri uygulay�n.
• H�z�n�z� dü�ük tutun ve ko�ullar�n el

verdi�inden daha h�zl� sürmeyin.
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NOT
� Bozuk yollarda sürü� araç için zorlay�c� olabilir.

Asfalt kapl� yolu terk etmeden önce programl� tüm
bak�m ve servislerin yerine getirilmi� ve arac�n�z�n
kontrolünün yap�lm�� oldu�undan emin olun.
Lastiklerin durumuna özellikle dikkat edin ve lastik
bas�nçlar�n� kontrol edin.

� MITSUBISHI MOTORS arac�n uygun olmayan ve
dikkatsiz kullan�mdan dolay� meydana gelebilecek
bir zarar veya yaralanmadan sorumlu de�ildir. Araç
kullanma güvenli�i, sürcünün ve di�er kat�l�mc�lar�n
beceri ve deneyimine ba�l�d�r. Yukar�da belirtilen
kullanma talimatlar�na uymamaktan do�an riskler
kendilerine aittir.

� 4 tekerlekten çeki�li araçlar için gerekli olan duru�
mesafesinin 2 tekerlekten çeki�li araçlardan çok
fazla farkl� olmad���n� unutmay�n. Kar ile kapl� bir
yolda veya kaygan ve çamurlu bir yüzeyde sürerken
arac�n�z ile önünüzdeki araç aras�nda yeterli mesafe
b�rakt���n�zdan emin olun.

� Sürerken oturma konumu dik vaziyette olmal�d�r;
direksiyon ve pedala kolay eri�im için koltu�unuzu iyi
bir �ekilde ayarlay�n. Emniyet kemerini takt���n�zdan
emin olun.

� Bozuk yollarda sürdükten sonra arac�n her parças�n�
kontrol edin ve bol su ile iyice y�kay�n. “Bozuk yolda
kulland�ktan sonra kontrol ve bak�m” ve “Bak�m”
konular�na bak�n.

Keskin virajlarda dönü�
Dü�ük h�zda ve “4WD LOCK” konumunda keskin bir
virajdan dönerken, frenlere bas�l�yormu� gibi
direksiyonda biraz farkl�l�k hissedilebilir. Buna sert dönü�
frenlemesi denir ve dört lasti�in her birinin kö�eden farkl�
uzakl�klarda olmas�ndan kaynaklan�r. Bu olay 4
tekerlekten çeki�li araçlara özgüdür. Böyle bir durumda
ya mümkünse direksiyonu düz konuma getirin veya
“2WD” veya “4WD AUTO” moduna geçin.

D�KKAT!
� Kuru asfalt kapl� yollarda sürü� modu

seçiminin “4WD LOCK” ayarlanmas� yak�t
tüketimini ve gürültüyü art�racakt�r.
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Karl� ve buzlu yollarda
Yolun durumuna göre sürü� modu seçme dü�mesini
“4WD AUTO” veya “4WD LOCK” konumuna getirin ve
sonra düzgün bir kalk�� için gaz pedal�na yava� yava�
bas�n.

NOT
� Kar lastiklerinin kullan�lmas� önerilir.
� Araçlar aras�nda güvenli bir mesafe b�rak�n, ani

frenlemeden kaç�n�n ve motor frenini (vites
küçültme) kullan�n.

Kumlu veya çamurlu yollarda sürü�
Sürü� modu seçme dü�mesini “4WD LOCK” konumuna
getirin ve sonra düzgün bir kalk�� için gaz pedal�na
yava�ça bas�n. Gaz pedal� üzerindeki bask�y�
olabildi�ince sabit tutun ve dü�ük h�zda sürün.

D�KKAT!
� Ani frenlemeden, ani h�zlanmadan ve keskin

dönü�lerden kaç�n�n. Araç kayabilir ve arac�n
kontrolünü kaybedebilirsiniz.

D�KKAT!
� Arac� zorlamay�n veya kumlu yüzeylerde

dikkatsizce sürmeyin. Normal yol yüzeylerine
k�yasland���nda bu tip yüzeylerde sürerken
motor ve di�er çeki� sistemi parçalar� a��r�
gerilim alt�nda kal�r. Bu, kazalara yol açabilir.

� Sürücü bilgilendirme ekran�ndaki bilgi
ekran�nda motor so�utma suyu s�cakl���
uyar�s�  yan�p sönerse veya arac� kullan�rken
motor çeki� gücü aniden dü�erse arac�n�z�
hemen güvenli bir yere park edin.
Ayr�nt�lar için sayfa 6-7 “Motorun a��r�
�s�nmas�” bölümüne bak�n.

UYARI!
� Arac�n�z� sapland��� konumdan (ileri geri

hareketi ile) kurtarma giri�iminde bulunurken,
arac�n�z�n etraf�ndaki alan�n insanlardan ve
fiziksel nesnelerden ar�nd�r�lm�� olmas�na
dikkat edin. Kurtarma hareketi (ileri geri
hareketiyle ile) arac�n�z�n aniden ileri veya geri
f�rlamas�na ve yak�ndaki insanlara veya
nesnelere zarar vermesine veya yaralanmas�na
neden olabilir.

BK0127400EN book  Page 89  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



4-90

Çal��t�rma ve sürü�

4

NOT
� Ani frenleme, ani h�zlanma ve keskin dönü�ten

kaç�n�n, bu tür hareketler arac�n saplanmas�na
neden olabilir.

� Kumlu veya çamurlu yollara saplanm��sa, araç
genellikle ileri geri hareketi ile kurtar�labilir. Gaz
pedal�na hafifçe basarken vites kolunu birinci vites
ile “R” (Geri) konumlar� (Dü� �anz�man), “D”
(SÜRÜ�) ve “R” (GER�) konumlar� (CVT) aras�nda
s�ras�yla hareket ettirin.

� Bozuk yolda sürü� araçta pas olu�mas�na neden
olabilir, bu �ekilde kulland�ktan sonra arac� en k�sa
zamanda iyice y�kay�n.

Dik rampalarda t�rman�rken/a�a�� inerken
Arac�n�z dik rampalar için yeterince t�rmanma yetene�i
ve motor frenine sahip olmayabilir. Araç 4 tekerlekten
çeki�li bir araç olsa bile dik rampalarda kullanmaktan
kaç�n�n.

Su birikintisinden geçi�
E00618900050

Elektrik devreleri �slan�rsa arac�n hareket etmesi
olanaks�z hale gelir; bu nedenle kesin bir zorunluluk
olmad�kça derin su birikintilerinden geçmeyin. Suda geçi�
kaç�n�lmazsa a�a��daki i�lemleri yap�n:

Kar��dan kar��ya geçme giri�iminde bulunmadan önce
suyun derinli�ini ve araziyi kontrol edin. Fazla su
s�çratmamak için yava� sürün.

D�KKAT!
� Tekerlek poyralar�n�, akslar� veya egzoz

borusunu örtecek kadar derin suda asla
sürmeyin. Suda kar��dan kar��ya geçerken
vites de�i�tirmeyin.
Su içerisinde s�k s�k kullanmak arac�n ömrünü
olumsuz etkileyebilir, arac�n haz�rlanmas�,
kontrolü ve onar�m� için gerekli önlemleri
almak için yetkili servise dan��man�z� öneririz.

� Suda kar��dan kar��ya geçtikten sonra, normal
çal���p çal��mad���n� kontrol etmek için
frenlere bas�n. Frenler �slak ve uygun �ekilde
görev yapm�yorsa, fren pedal�na biraz bas�l�
olarak ve yava�ça sürerek kurutun. Arac�n her
parças�n� dikkatlice kontrol edin.
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Bozuk yolda kulland�ktan sonra kontrol 
ve bak�m

E00606700338

Arac�n bozuk yol ko�ullar�nda kullan�lmas�ndan sonra,
a�a��daki kontrol ve bak�m i�lemlerinin yap�lmas�na dikkat
edin:
� Arac�n ta�, çak�l, vs. nedeniyle hasar görüp

görmedi�ini kontrol edin.
� Arac� bol su ile dikkatlice y�kay�n.

Frenleri kurutmak için fren pedal�na hafifçe basarak
arac� yava�ça sürün. Frenler hala düzgün
çal��m�yorsa, frenleri en k�sa zamanda kontrol
ettirmenizi öneririz.

� Radyatör peteklerinin aras�na girmi� olabilecek böcek,
kuru ot gibi maddeleri ç�kar�n.

� Suda kar��dan kar��ya geçtikten sonra motor,
�anz�man ve diferansiyel ya��n� kontrol edin. Su ile
kirlenme sonucu ya� veya gres, süt renginde veya
bulan�ksa, yeni ya� ile de�i�tirilmelidir.

� Arac�n içini kontrol edin. Arac�n içerisinde su varsa,
dö�eme vs. kurutun.

� Farlar� kontrol edin, far lambalar�na su girmi�se,
kurutman�z� öneririz.

4 tekerlekten çeki�li araçlar�n kullan�l-
mas�nda dikkat edilmesi gerekenler

E00606800397

Lastikler ve jantlar
Tahrik torku 4 tekerle�e uygulanabildi�inden, 4 tekerlek
tahriki ile kullan�l�rken arac�n sürü� performans� lastiklerin
durumundan büyük ölçüde etkilenir.

Lastiklere çok dikkat edin.
� Tüm tekerleklere sadece özellikleri belirtilen lastikleri

tak�n. “Lastikler ve jantlar” konusuna bak�n, sayfa 9-19.
� Dört lastik ve jantlar�n tamam�n�n ayn� ebat ve tipte

oldu�undan emin olun.
Lastiklerden veya jantlardan birinin de�i�tirilmesi
gerekirse dördünü birden de�i�tirin.

� Ön ve arka lastikler aras�nda a��nma farkl�l��� belirgin
hale gelmeden önce tüm lastiklerin rotasyonunun
yap�lmas� gerekir.

Lastikler aras�nda a��nma farkl�l��� varsa, araçtan iyi bir
performans al�nmas� beklenemez. “Lastik rotasyonu”
konusuna bak�n, sayfa 8-22.
� Lastik bas�nc�n� düzgün bir �ekilde kontrol edin.

D�KKAT!
� Her zaman a��nma farkl�l��� olmayan ayn� tip,

ayn� ebat ve ayn� marka lastikler kullan�n.
Ebad�, tipi, markas� veya a��nma derecesi farkl�
lastiklerin kullan�lmas� diferansiyel ya�
s�cakl���n�n artmas�na, bunun sonucu olarak
tahrik sisteminde ar�za olas�l�klar�na yol
açabilir. Ayr�ca aktarma organlar�, a��r� yük,
ya� kaça��na yol açan olas�l�klar, komponent
sarmas� veya di�er ciddi ar�zalara maruz
kalabilir.
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Çekme

4 tekerlekten çeki�li araçlar�n kriko ile 
kald�r�lmas�

Debriyaj�n çal��mas�
Çeki� gücü çok yüksek oldu�undan motorun yüksek
devirde çal��mas� s�ras�nda debriyaj pedal�na çabuk veya
az miktarda bas�lmas� debriyaja ve �anz�mana zarar
verebilir.
Pedala yava� ve tam olarak bas�n.

D�KKAT!
� 4WD araçlar� �ekilde gösterildi�i gibi ön veya

arka tekerlekleri yerde iken (Tip A veya Tip B)
çekmeyin. Bunun sonucunda aktarma
organlar�nda hasar veya çekme esnas�nda
dengesizlik olabilir.
4 tekerlekten çeki�li araçlar� çekerseniz Tip C
veya Tip D donan�mlar� kullan�n.

� “2WD” sürü� modunda bile araç ön veya arka
tekerlekleri yerde iken çekilemez.

UYARI!
� Arac� kriko ile kald�r�rken motoru

döndürmeyin.
Yerdeki tekerlek dönerek, arac�n kriko
üzerinden yuvarlanmas�na neden olabilir.

D�KKAT!
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Frenleme
E00607001380

Fren sisteminin tüm parçalar� emniyetiniz aç�s�ndan son
derece önemlidir. Arac�n�z� bak�m kitapç���nda belirtilen
düzenli aral�klarla kontrol ettirmenizi öneririz.

Fren sistemi
Servis freni iki fren devresine ayr�lm��t�r. Ve arac�n�z
servo frenlerle donat�lm��t�r. Bir fren devresi ar�za
yaparsa, arac�n durdurulmas� için di�eri devrededir.
Herhangi bir nedenle arac�n�zda servo takviyeyi
devreden ç�karman�z gerekiyorsa, frenler yine de çal���r.
Bu durumlarda, fren pedal�na sonuna kadar bas�lsa ya da
fren pedal� bas�lmaya kar�� direnç gösterse bile, fren
pedal�na her zamankinden daha sert ve daha fazla bas�n;
arac� en k�sa sürede durdurun ve fren sistemini tamir
ettirin.

Uyar� ekran�
Fren sisteminde bir ar�za oldu�unu göstermek için fren
uyar� lambas� yanar. Sürücü bilgilendirme ekran�nda bir
uyar� da gösterilir. “Fren uyar� lambas�” ve “Fren uyar�
ekran�” konular�na bak�n, sayfa 3-60, 3-60.

Frenler �slakken
Özellikle frenler �slak iken normal çal��t�klar�n�
do�rulamak için, arac� çal��t�rd�ktan hemen sonra dü�ük
h�zda giderken fren sistemini kontrol edin.
�iddetli ya�murda arac� kulland�ktan sonra, bir su
birikintisinden geçtikten veya arac�n y�kanmas�ndan
sonra fren diskleri üzerinde bir su tabakas� olu�arak
frenlerin normal çal��mas�n� önleyebilir. Böyle bir
durumda, fren pedal�na hafif basarken arac� yava�ça
sürerek frenleri kurutun.

D�KKAT!
� Sert frenlemeye neden olabilecek sürü�

al��kanl�klar�n� terk edin ve sürü� s�ras�nda
aya��n�z� kesinlikle fren pedal�n�n üzerinde
tutmay�n.
Bu frenlerin a��r� �s�nmas�na ve frenleme
etkisinin azalmas�na neden olabilir.

UYARI!
� Arac�n�z hareket halindeyken motoru

durdurmay�n. Sürü� s�ras�nda motoru
durdurursan�z, servo takviyesi çal��maz ve
frenleriniz de gerekti�i �ekilde çal��maz.

� Servo takviye kesilirse veya fren hidrolik
sisteminden birisinin düzgün çal��mas�
durursa, arac�n�z� hemen kontrol ettirin.

UYARI!
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Yoku� a�a�� sürerken
Dik yoku�lardan a�a�� inerken frenlerin a��r� �s�nmas�n�
önlemek amac�yla, vitesi küçülterek motor freninden
yararlanmak önemlidir.

Fren balatalar�
� Sert frenleme durumlar�ndan kaç�n�n.
�lk 200 km (125 mil) içerisinde yeni frenlerin
yumu�ak bir �ekilde kullan�larak al��t�r�lmas� gerekir.

� Disk frenlerde fren balatalar�n�n a��nma s�n�r�na
gelinmesi halinde, metalik bir g�c�rt� sesi ç�kararak
uyar�da bulunan bir tertibat vard�r. Bu sesi duyunca
fren balatalar�n� hemen de�i�tirin.

Yoku�ta çal��t�rma yard�mc�s�*
E00628000096

Yoku�ta kalk�� deste�i, dik bir yoku�ta arac�n geriye
kaymas�n� engelleyerek arac� hareket ettirmeyi
kolayla�t�r�r. Fren pedal�ndan aya��n�z� çekip gaz
pedal�na bast���n�zda, yakla��k 2 saniye daha fren
yapmay� sürdürür.UYARI!

� Fren pedal�n�n yak�n�nda herhangi bir e�ya
b�rakmay�n veya alt�na paspas�n kaymas�na
izin vermeyin; bu acil bir durumda pedal�n
sonuna kadar bas�lmas�n� engelleyebilir.
Pedal�n her zaman serbest bir �ekilde
çal��t���ndan emin olun. Paspas�n yerinde
sabit durdu�undan emin olun.

UYARI!
� A��nm�� fren balatalar� ile arac� sürmek

durmay� zorla�t�r�r ve bir kazaya neden olabilir.

D�KKAT!
� Arac�n geriye hareket etmesinin engellenmesi

konusunda yoku�ta kalk�� deste�ine a��r�
güvenmeyin. Belirli �artlar alt�nda, yoku�ta
kalk�� deste�i etkin oldu�unda bile, fren
pedal�na yeterince bas�lmazsa, araç a��r�
yüklüyse veya yol çok dik veya kaygansa araç
geriye kayabilir.

� Yoku�ta kalk�� deste�i, arac� yoku�ta 2
saniyeden daha uzun süre sabit tutacak
�ekilde tasarlanmam��t�r.

� Yoku� yukar� dururken, arac� sabit tutmak için
frene bas�lmas� yerine yoku�ta kalk��
deste�ine güvenmeyin.
Aksi takdirde, kazaya yol açabilirsiniz.

� Yoku�ta kalk�� deste�i çal���yorken kontak
anahtar�n� "LOCK" konumuna veya "ACC"
konumuna getirmeyin. Yoku�ta kalk�� deste�i
çal��may� durdurabilir, bu da kazaya neden
olabilir.
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Çal��mas�
E00628100273

1. Fren pedal�n� kullanarak arac� tamamen durdurun.
2. Manuel �anz�manl� araçlarda, vites kolunu 1. vites

konumuna getirin.
A/T,CVT �anz�manl� veya Çift kavrama (SST)
araçlarda, vites kolunu "P" (PARK) konumuna al�n.

NOT
� Yoku� yukar� geri geri ç�karken, vites kolunu "R"

konumuna al�n.

3. Fren pedal�n� b�rak�n, yoku�ta kalk�� deste�i
yakla��k 2 saniye daha arac�n fren yapmas�n�
sa�layacakt�r.

4. Gaz pedal�na bas�n ve yoku�ta kalk�� deste�i araç
hareket etmeye ba�lad�kça uygulad��� fren kuvvetini
yava� yava� azaltacakt�r.

NOT
� A�a��daki �artlar yerine getirildi�inde yoku�ta kalk��

deste�i devreye girer.
• Motor çal���or.

(Yoku�ta kalk�� deste�i, motor çal��t�r�l�rken veya
motor çal��t�r�ld�ktan hemen sonra devreye
girmeyecektir.)

• Manuel �anz�manl� araçlarda, vites kolunu
a�a��daki konumlara al�n.
[Yoku� yukar� ç�kmaya ba�larken.]
Vites kolu "R" konumunun haricinde herhangi bir
konumda.
(Vites kolu "N" konumunda olsa bile, yoku�ta kalk��
deste�i çal��acakt�r.)
[Yoku� yukar� geri gitmeye ba�larken.]
Vites kolu kolu "R" konumunda olmal�d�r.
(Vites kolu "N" konumunda olsa bile, yoku�ta kalk��
deste�i çal��acakt�r.)

• A/T,CVT �anz�manl� veya Çift kavrama (SST)
araçlarda, vites kolunu "P" veya "N" konmlar�
haricinde herhangi bir konumda.

• Araç fren pedal�na bas�l� halde tamamen durmu�
durumdaysa

• El freni serbest.
� Fren pedal�n� b�rakmadan gaz pedal�na bas�l�rsa

yoku�ta kalk�� deste�i çal��maz.
� Araç yoku� yukar� geri geri ç�karken de yoku�ta

kalk�� deste�i çal���r.
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Uyar� ekran�
E00628200287

Sistemde anormal bir durum olu�ursa, a�a��daki
gösterge yanacakt�r.

Uyar� ekran� tip 1

Uyar� ekran� tip 2

Fren destek sistemi
E00627000291

Fren destek sistemi, acil durum duru�u yap�lmas�
gerekti�inde fren pedal�na tam olarak basamayan
sürücülere yard�mc� olan ve daha fazla fren gücü
sa�layan bir cihazd�r.

Fren pedal�na aniden bas�l�rsa, frenler her zamankinden
daha fazla güç uygulayacakt�r.

- ASC göstergesi

D�KKAT!
� Uyar� görüntülenirse, yoku�ta kalk�� deste�i

çal��mayacakt�r. Dikkatlice kalk�� yap�n.
� Arac�n�z� güvenli bir yere park edin ve motoru

durdurun.
Motoru yeniden çal��t�r�n, göstergenin sönüp
sönmedi�ini kontrol edin; bu durumda yoku�ta
kalk�� deste�i tekrardan normal olarak
çal��acakt�r.
Gösterge görüntülenmeye devam ediyor veya
s�k s�k görüntüleniyorsa, arac�n hemen
durdurulmas� gerekmez; ancak arac�n bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisi taraf�ndan
kontrol edilmesi gerekir.

D�KKAT!
� Fren destek sistemi, fren gücünün kapasitesini

art�rmak için tasarlanan bir cihaz de�ildir. Fren
destek sistemine çok fazla güvenmeyin,
önünüzdeki arac� yeterli bir mesafeden takip
edin.
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NOT
� Fren destek sistemi çal���yorken, frene hafifçe

bas�lsa bile büyük oranda bir fren gücü uygulan�r.
Çal��mas�n� durdurmak için, aya��n�z� fren
pedal�ndan tamamen çekin.

� Fren destek sistemi, fren pedal�na aniden bas�lmasa
bile, pedala sonuna kadar bas�lmas� durumunda da
devreye girebilir.

� Sürü� s�ras�nda fren destek sistemi devredeyken,
fren pedal� yumu�akm�� gibi hissedebilirsiniz, pedal
çal��ma sesi veya araç gövdesinin ve direksiyonun
titremesi ile ba�lant�l� olarak ufak kademelerde
hareket eder. Bu durum, fren destek sistemi normal
olarak çal���yorken olu�ur ve bir ar�za oldu�unu
göstermez. Fren pedal�na basmaya devam edin.

� Araç duruyorken, fren pedal�na aniden bas�ld���nda
bir ses duyabilirsiniz. Bu bir ar�za oldu�unu
göstermez ve fren sistemi normal olarak
çal���yordur.

Acil durma sinyal sistemi
E00626000018

Bu sistem, aniden fren yap�lmas� s�ras�nda arkadan
yakla�an araçlarla ilgili tehlike uyar� lambalar�n�n çabuk
ve otomatik olarak yan�p sönmesi sayesinde arkadaki
sürücüleri uyararak arkadan çarp��ma olas�l���n� azalt�r.
Acil durum duru� sinyali sistemi devreye girdi�inde,
gösterge tablosundaki tehlike uyar� gösterge lambas�
ayn� anda h�zl� bir �ekilde yan�p söner.

D�KKAT!
� ABS veya ASC uyar�s� görüntülendi�inde, acil

durum duru� sinyali sistemi çal��mayabilir.
“ABS uyar� lambas�/ekran�” konusuna bak�n,
sayfa 100.
“ASC uyar� ekran�” konusuna bak�n, sayfa 106.
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NOT
� [Acil durum duru� sinyali sisteminin çal��mas�]

A�a��daki durumlarda acil durum duru� sinyali
sistemi çal���r.
• Araç h�z� yakla��k 55 km/sa. veya daha yüksek.
• Fren pedal�na bas�ld���nda sistemin, arac�n h�z�n�n

dü�ü�ünden ve ABS fren sisteminin çal��ma
durumundan bunun ani bir fren oldu�una karara
vermesi halinde

[Acil durum duru� sinyali sisteminin devre d���
kalmas�]
A�a��daki durumlarda acil durum duru� sinyali
sistemi devre d��� kal�r.
• Fren pedal�n�n b�rak�lmas� halinde
• Tehlike uyar� fla�örüne bas�ld���nda
• Sistemin arac�n h�z�n�n dü�ü�ünden ve ABS fren

sisteminin çal��ma durumundan bunun ani bir fren
olmad���na karar vermesi halinde

ABS fren sistemi
E00607100834

Çevre ko�ullar�n�n frenleme üzerinde etkisi vard�r. Ani
frenleme s�ras�nda yol yüzeyinde kar, buz, ya�, su, vs.
varsa, tekerlekler kayabilir. Bu durumda direksiyon
kontrolü ve frenleme etkisi azal�r ve duru� mesafesi artar.
Araç kontrolsüz bir �ekilde spin atabilir.
ABS, arac�n direksiyon hakimiyetini koruyarak,
kontrolünü ve optimum frenleme kuvvetini sa�layarak,
tekerleklerin frenleme s�ras�nda kilitlenmesini
engellemeye yard�mc� olur.

Kullanma ile ilgili tavsiyeler
� Önünüzdeki araç ile aran�zdaki mesafeyi ABS

bulunmayan bir araçta oldu�u gibi koruyun.
Arac�n�z, ABS bulunmayan bir araca göre a�a��daki
durumlarda daha uzun bir duru� mesafesi gerektirir:
• Çak�l (m�c�r) veya kar kapl� yollarda arac�n�z�

sürerken.
• Patinaj zinciri tak�l� iken arac� kullan�rken.
• Arac�n�z� yüzeyi bozuk veya kot fark� bulunan

yollarda kullan�rken.
• Tümsekli veya bozuk yollarda arac� kullan�rken.

� ABS’nin kullan�m� sadece ani fren uygulanan yerlerle
s�n�rl� de�ildir. Bu sistem ayn� zamanda çukurlar�n
oldu�u veya çelik plaka ile kapl� yollarda veya
basamaklar�n veya yolda seviye farkl�l�klar�n�n
oldu�u, yol i�aretlerinin veya arac�n tekerleklerinin
tutmas�n� zorla�t�r�c� di�er yüzeylerde sürerken de
tekerleklerin kilitlenmesini önleyebilir.
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� ABS devredeyken fren pedal�n�n darbesini ve araç
gövdesinin ve direksiyon simidinin titre�imlerini
hissedebilirsiniz. Ayn� zamanda bir ses de
duyabilirsiniz. Ayr�ca, pedal�n bas�lmaya kar��
direndi�ini hissedebilirsiniz.
Bu ABS’nin çal��mas�n�n normal bir sonucudur ve bir
sorun oldu�unu göstermez.
Böyle bir durumda ABS’nin çal��mas� için fren
pedal�na daha fazla bas�n. Freni pompalamay�n.
Aksi takdirde, fren performans�nda azalma olur.

� Motoru çal��t�rd�ktan hemen sonra kalk�� s�ras�nda
motor bölümünden sistemin çal��ma sesini
duyabilirsiniz. Bu s�rada fren pedal�na bas�l�rsa
pedalda titreme hissedilir.
Bu titremenin nedeni ABS’nin kendi kendisine ar�za
te�hisi uygulamas�d�r ve bir ar�za oldu�unu
göstermez.

� Araç yakla��k 10 km/sa.'ten daha yüksek bir h�za
eri�tikten sonra ABS çal��maya ba�lar. Araç yakla��k
5 km/sa.ten daha dü�ük bir h�za yava�larsa
çal��mas� durur.

D�KKAT!
� ABS fren sistemi bile do�al fizik yasalar�n�n

arac�n�z� etkilemesini önleyemez. Örne�in, a��r�
h�zda viraj alma, öndeki arac� çok yak�ndan
takip etme veya �slak zeminde kayma sonucu
meydana gelebilecek kazalar� engelleyemez.
Bu gibi durumlarda güvenlik önlemlerini alarak
h�z� ayarlamak ve freni do�ru uygulamak
sürücünün görevidir.

� 4 tekerle�in lastiklerinin ayn� tip ve ebatta
olduklar�ndan emin olun.
Farkl� tipte veya ebatta lastikler kullan�l�rsa,
ABS normal olarak çal��mayabilir.

� Arac�n�za kesinlikle MITSUBISHI MOTORS
orijinal parças� olmayan s�n�rl� kaymal�
diferansiyel takt�rmay�n, ABS normal
çal��mayabilir.
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
ba�vurman�z� öneririz.
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ABS uyar� lambas�/ekran�
E00607201018

Uyar� lambas�

Uyar� ekran� tip 1

Uyar� ekran� tip 2

Sistemde bir ar�za varsa, uyar� lambas� yanacakt�r ve
bilgi ekran�nda uyar� göstergesi görüntülenecektir.
Normal olarak kontak anahtar� “ON” konumuna
çevrildi�inde sadece ABS uyar� lambas� yanar ve birkaç
saniye sonra söner.

Arac� kullan�rken uyar� lambas�/ekran�
yan�yorsa

E00607301181

Sadece ABS uyar� lambas�/ekran� yanarsa
Sert fren yapmaktan ve yüksek h�zda kullanmaktan
kaç�n�n. Arac� güvenli bir yerde durdurun.
Motoru tekrar çal��t�r�n ve lamban�n birkaç dakikal�k
çal��madan sonra sönüp sönmedi�ini kontrol edin, sürü�
s�ras�nda lamba sönük kalmaya devam ederse bir sorun
yoktur.
Bununla birlikte, lamba sönmezse veya araç kullan�l�rken
tekrar yanarsa, size bir MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.

D�KKAT!
�� A�a��daki uyar�lardan herhangi birisi, ABS fren

sisteminin devre d��� kald���n� ve sadece
standart frenleme sisteminin çal��t���n�
gösterir. (Standart fren sistemi normal olarak
çal���yor olacakt�r.) Bu durumda arac�n�z� bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
götürün.
• Kontak anahtar� “ON” konumundayken uyar�

lambas� yanmaz veya yan�k kal�r ve sönmez.
• Uyar� lambas� sürü� s�ras�nda yan�yorsa
• Uyar� ekran� sürü� s�ras�nda

görüntüleniyorsa

BK0127400EN book  Page 100  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Çal��t�rma ve sürü�

4-101

4

ABS uyar� lambas�/ekran� ve fren uyar�
lambas�/ekran� ayn� zamanda yanarsa
Uyar� lambas�

Uyar� ekran� tip 1

   

Uyar� ekran� tip 2

ABS ve fren kuvveti da��l�m fonksiyonu çal��maz ve
böylece sert frenleme arac� dengesiz bir hale getirebilir.
Sert fren yapmaktan ve yüksek h�zda kullanmaktan
kaç�n�n. Arac� güvenli bir yerde durdurman�z� ve kontrol
ettirmenizi öneririz.

NOT
� ABS uyar� lambas� ve fren uyar� lambas� ayn�

zamanda yanar ve sürücü bilgilendirme ekran�n�n
bilgi ekran�nda, uyar� s�rayla gösterilir.

Buzlu yollarda kulland�ktan sonra
E00618800020

Karl� yollarda arac� kulland�ktan sonra tekerleklere
yap��m�� olabilecek kar ve buzu temizleyin.
Bunu yaparken tekerlek h�z sensörlerine (A) ve ABS ile
donat�lm�� araçlarda tekerleklere yerle�tirilmi� kablolara
zarar vermemeye dikkat edin.

Ön
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Hidrolik direksiyon sistemi
E00607400156

Motor çal��m�yorken, hidrolik direksiyon sistemi
çal��mayacak ve direksiyonu çevirmek için daha fazla
güç harcanmas� gerekecektir. Özellikle arac�n çekilmesi
s�ras�nda bunu akl�n�zda tutun. Arac� sürerken asla
motoru durdurmay�n.
Hidrolik direksiyonun hidrolik seviyesini düzenli olarak
kontrol edin.

Arka

D�KKAT!
�� Direksiyon simidini sonuna kadar (sola veya

sa�a) 10 saniyeden fazla çevrilmi� halde
tutmay�n. Bu hidrolik direksiyon sistemine
zarar verebilir.
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Aktif stabilite kontrolü (ASC)*
E00616700155

Arac�n stabilitesini ve çeki�ini korumak için ABS fren
sisteminin, çeki� kontrol fonksiyonunun ve stabilite
kontrol fonksiyonunun tüm kontrolünü aktif stabilite
kontrol sistemi (ASC) yapar. Lütfen bu konuyu, ABS fren
sistemi, çeki� kontrol sistemi ve stabilite kontrol
fonksiyonu ile ilgili konular ile birlikte okuyun.

ABS Fren sistemi → S. 98
Çeki� kontrol fonksiyonu → S. 104
Çeki� kontrol fonksiyonu → S. 104

NOT
� A�a��daki ko�ullarda motor bölümünden bir gürültü

sesi gelebilir. Ses ASC’nin çal��mas�n�n kontrolü ile
ilgilidir. Bu durumda, fren pedal�na bast���n�zda, bir
darbe hissedebilirsiniz. Bu, bir sorun oldu�unu
göstermez.
• Kontak anahtar� “ON” konumuna getirildi�inde.
• Motor çal��t�ktan sonra araç bir süre sürülünce

� ASC devreye girince arac�n gövdesinden bir titre�im
geldi�ini hissedebilir veya motor bölümünden bir
gürültü duyabilirsiniz.
Bu, sistemin normal çal��makta oldu�unu gösterir.
Bu, bir sorun oldu�unu göstermez.

� ABS fren sistemi uyar� lambas� yanarken ASC
devrede de�ildir.

D�KKAT!
� ASC’ye fazla güvenmeyin. ASC bile do�al fizik

yasalar�n�n arac�n�z� etkilemesini önleyemez.
Bu sistemin de di�er sistemler gibi s�n�rlar�
vard�r ve her ko�ulda arac�n çeki� ve
kontrolünü koruman�za yard�mc� olamayabilir.
Dikkatsiz sürü� kazalara yol açabilir. Dikkatli
sürmek sürücünün sorumlulu�undad�r. Bu,
trafi�in yol ve çevre ko�ullar�n�n dikkate
al�nmas� anlam�na gelir.

� 4 tekerle�in lastiklerinin ayn� tip ve ebatta
olduklar�ndan emin olun. Aksi takdirde, ASC
düzgün çal��mayabilir.

� Arac�n�za sonradan s�n�rl� kayma diferansiyel
(LSD) takt�rmay�n. ASC düzgün çal��mayabilir.
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Çeki� kontrol fonksiyonu 
E00619000087

Kaygan yüzeylerde çeki� kontrol fonksiyonu tahrik
tekerleklerinin a��r� dönmesini engeller ve böylece arac�n
dururken harekete geçmesine yard�mc� olur. Gaz
pedal�na basarken arac�n dönü�ü s�ras�nda yeterli tahrik
gücü ve direksiyon performans� da sa�lar.

Stabilite kontrol fonksiyonu
E00619100017

Stabilite kontrol fonksiyonu kaygan yollarda veya h�zl�
manevra s�ras�nda sürücünün arac� kontrol etmesine
yard�mc� olacak �ekilde tasarlan�r. Her tekerlekteki
frenlemenin ve motor ç�k�� gücünün kontrol edilmesi ile
çal���r.

NOT
� Aktif stabilite kontrol sistemi yakla��k 15 km/sa. veya

daha yüksek h�zlarda çal���r.

“ASC-OFF” (ASC KAPAMA) dü�mesi
E00619200467

Kontak anahtar� “ON” konumuna getirildi�inde ASC
otomatik olarak etkinle�tirilir. “ASC OFF” dü�mesine 3
saniye veya daha uzun bir süre basarak sistemi devre
d��� b�rakabilirsiniz.
ASC devre d��� b�rak�ld���nda,  göstergesi yanacakt�r.
ASC’yi tekrar devreye sokmak için “ASC OFF”
dü�mesine k�sa süreli olarak bas�n;  ekran�/göstergesi
kapan�r.

D�KKAT!
� Arac� karl� veya buzlu bir yolda kullan�rken kar

lastiklerini takt���n�zdan ve arac� makul bir
h�zda kulland���n�zdan emin olun.

Tip 1

Tip 2
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NOT
� Çamur, kum veya taze kardan kurtulurken gaz

pedal�na basmak, motor devrinin yükselmesine
neden olmayabilir. Böyle durumlarda “ASC OFF”
dü�mesi ile ASC’nin geçici olarak kapat�lmas�
arac�n�z�n kurtulmas�n� kolayla�t�racakt�r.

� “ASC OFF” dü�mesinin kullan�lmas�yla hem stabilite
kontrol fonksiyonu ve hem de çeki� kontrol
fonksiyonu devre d��� kal�r.

� ASC devre d��� kald�ktan sonra “ASC OFF”
dü�mesine basmaya devam ederseniz “hatal�
kullanmaya kar�� koruma fonksiyonu” devreye girer
ve ASC tekrar çal��maya ba�lar.

ASC çal��t�rma ekran� veya ASC OFF ekran�
E00619300527

NOT
� Ekranda gösterilen i�aretler arac�n modeline göre

de�i�iklik gösterir.

D�KKAT!
� Güvenlik nedenleriyle “ASC OFF” dü�mesi

arac�n�z dururken kullan�lmal�d�r.
� Normal ko�ullarda arac� kullan�rken ASC’nin

devrede oldu�undan emin olun.

- ASC çal��t�rma ekran�/ASC göstergesi
ASC devredeyken, gösterge yan�p sönecektir.

- ASC OFF ekran�/ASC OFF göstergesi
Bu gösterge, "ASC OFF" dü�mesi ile ASC devre d���
b�rak�ld���nda yanacakt�r.

D�KKAT!

�  ekran�/göstergesi yan�p sönerse ASC çal���r,
yani yol kaygand�r veya arac�n�z�n tekerlekleri
patinaj yapmaya ba�lam��t�r. Bu durumda, gaz
pedal�na daha az basarak daha yava� sürün.

� Kaygan yollarda frenin sürekli kullan�lmas�
nedeniyle fren sisteminin s�cakl��� artmaya
devam ederse,  göstergesi yan�p sönecektir.
Fren sisteminin a��r� �s�nmas�n� engellemek
için, çeki� kontrol fonksiyonunun fren kontrolü
geçici olarak durdurulacakt�r.
Çeki� kontrol fonksiyonunun motor kontrolü
ve normal fren çal��mas� etkilenmeyecektir.
Arac� güvenli bir yere park edin. Fren
sisteminin s�cakl��� dü�ünce 
ekran�/göstergesi söner ve çeki� kontrol
fonksiyonu tekrar çal��maya ba�lar.
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NOT
� Motoru çal��t�rd���n�zda  göstergesi yanabilir. Bu,

motor çal��t�r�ld��� zaman akü voltaj�n�n k�sa süreli
dü�mesi anlam�na gelir. Ekran�n k�sa zamanda
sönmesi �art�yla, bu bir ar�za oldu�unu göstermez.

� Arac�n�za stepne tak�l�nca lasti�in kavrama yetene�i
azalarak  ekran�/göstergesinde yan�p sönme
olas�l��� ortaya ç�kar.

ASC uyar� ekran�
E00619400544

Sistemde anormal bir durum olu�ursa, a�a��daki
gösterge yanacakt�r.

Uyar� ekran� tip 1 

Uyar� ekran� tip 2

NOT
� Ekranda gösterilen i�aretler arac�n modeline göre

de�i�iklik gösterir.

- ASC göstergesi

- ASC OFF ekran�/ASC OFF göstergesi
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D�KKAT!
� Sistemde bir ar�za olabilir.

Arac�n�z� güvenli bir yere park edin ve motoru
durdurun.
Motoru çal��t�r�n ve ekran/göstergenin sönüp
sönmedi�ini kontrol edin. Uyar� sönerse
anormal bir durum yoktur. Sönmezse veya s�k
gözükürse arac�n hemen durdurulmas�na
gerek yoktur, fakat arac�n�z� kontrol ettirmenizi
öneririz.

D�KKAT!
� Araç, kontak anahtar� “ON” konumunda ve

sadece ön tekerlekler veya arka tekerlekler
yerden kald�r�lm�� bir �ekilde çekilirse, (ASC)
çal��arak bir kazaya neden olabilir. Ön
tekerlekler kald�r�lm�� durumdayken 2WD arac�
çekerken kontak anahtar�n� “LOCK” veya
“ACC” konumunda tutun. Arka tekerlekler
kald�r�lm�� durumdayken arac� çekmeniz
gerekti�inde, kontak anahtar�n� “ACC”
konumunda tutun.
“Çekme” konusuna bak�n, sayfa 6-37.

BK0127400EN book  Page 107  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



4-108

Çal��t�rma ve sürü�

4

H�z sabitleme sistemi*
E00609100623

H�z sabitleme sistemi, arac� belirli bir h�zda tutan
otomatik h�z kontrol sistemidir. 40 km/sa. veya daha
yüksek h�zda devreye sokulabilir.

NOT
� H�z sabitleme sistemi yoku� yukar� veya yoku� a�a��

giderken ayn� h�z� muhafaza edemeyebilir.
� H�z�n�z dik bir yoku�u ç�karken dü�ebilir. Ayarlanan

h�zda kalmak isterseniz gaz pedal�n� kullanman�z
gerekir.

� Dik bir yoku�tan a�a�� inerken h�z�n�z ayarlanm��
olan h�z� geçebilir. H�z�n�z� kontrol etmek için frene
basman�z gerekir. Sonuç olarak, belirlenen sabit h�z
sürü�ü devre d��� kalm�� olur.

H�z sabitleme sistemi dü�meleri

A- “ON-OFF” dü�mesi
H�z sabitleme sistemini açmak ve kapatmak için
kullan�l�r.

B- “COAST SET” dü�mesi
Belirlenen h�z� azaltmak ve istenilen h�za ayarlamak için
kullan�l�r.

C- “ACC RES” dü�mesi
Belirlenen h�z� art�rmak ve ayarlanan h�za geri dönmek
için kullan�l�r.

D- “CANCEL (�PTAL)” dü�mesi
Belirli h�z ile sürü�ü iptal etmek için kullan�l�r.

D�KKAT!
� Sabit bir h�zda sürmek istemezseniz, güvenlik

için h�z sabitleme sistemini devreden ç�kar�n.
� A��r trafikte veya virajl�, kar ile kapl�, buzlu,
�slak, kaygan yollarda, dik bir rampada a�a��
ini� gibi sürü� ko�ullar�n�n ayn� h�zda
kalman�za izin vermeyece�i ko�ullarda h�z
sabitleme sistemini kullanmay�n.

� Manuel �anz�manl� araçlarda, debriyaj pedal�na
basmadan, sabit bir h�zda seyrederken vites
kolunu “N” (Bo�) konumuna getirmeyin. Motor
çok yüksek devirlere ç�kabilir ve hasar
görebilir.
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NOT
� H�z sabitleme sistemi dü�melerini kullan�rken, her

h�z sabitleme kumanda dü�mesine do�ru bir �ekilde
bas�n. Belirli h�z ile sürü�, iki veya daha fazla h�z
sabitleme sistemi dü�melerine ayn� anda bas�l�rsa,
otomatik olarak devre d��� b�rak�lacakt�r.

Devreye sokmak için
E00609301039

1. Kontak anahtar� “ON” konumunda iken h�z
sabitlemeyi etkinle�tirmek için “ON-OFF” dü�mesine
(A) bas�n. Gösterge tablosu üzerindeki “HIZ
SAB�TLEME S�STEM�” gösterge lambas� yanar.
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NOT
� Kontak anahtar� “LOCK” veya “ACC” konumuna

getirildi�inde h�z sabitleme sistemi aç�k ise, h�z
sabitleme sistemi, motorun bir sonraki
çal��t�r�lmas�nda otomatik olarak devreye girer. “HIZ
SAB�TLEME S�STEM�” gösterge lambas� da yanar.

� Akü voltaj� yeterli de�ilse h�z sabitleme haf�za verileri
silinir.
Bunun sonucu olarak motoru tekrar çal��t�rd���n�z
zaman “HIZ SAB�TLEME S�STEM�” gösterge
lambas� yanmayabilir.
Bu durumda h�z sabitleme sistemini tekrar etkili hale
getirmek için “ON-OFF” dü�mesine tekrar bas�n.

2. �stedi�iniz h�za getirmek için h�z� art�r�n veya azalt�n,
sonra “CRUISE” gösterge lambas� ayd�nland���nda,
“COAST SET” dü�mesini (B) serbest b�rak�n. Araç
bu durumda, istenilen h�z� sa�layacakt�r.

NOT
� “COAST-SET” dü�mesini b�rakt���n�zda, araç h�z�

ayarlanm�� olacakt�r.
� Çift kavrama (SST) donan�ml� araçlar� 1. veya 2.

viteste sürerken araç h�z�n� ayarlamak mümkün
de�ildir.
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Ayarlanan h�z� art�rmak için
E00609400479

Ayarlanan h�z� art�rman�n 2 yolu vard�r.

“ACC RES” dü�mesi
Ayarlanan h�zda sürerken “ACC RES” dü�mesini (C) itin
ve h�z�n�z gittikçe artar.
�stedi�iniz h�za ula��nca dü�meyi serbest b�rak�n. Yeni
sürü� h�z�n�z �imdi ayarlan�r.

H�z�n�z� küçük miktarlarda art�rmak için “ACC RES”
dü�mesine 1 saniyeden az bas�n ve serbest b�rak�n.
“ACC-RES” dü�meye her bas���n�zda arac�n�z yakla��k
1.6 km/sa. daha h�zl� gider.

Gaz pedal�
Belirlenmi� h�zda sürerken, istenilen h�za eri�mek için
gaz pedal�n� kullan�n ve sonra istenilen yeni sabit h�za
ayarlamak için “COAST SET” dü�mesine (B) bas�n ve
serbest b�rak�n.
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Ayarlanan h�z� azaltmak için
E00609500409

Ayarlanan h�z� azaltman�n 2 yolu vard�r.

“COAST SET” dü�mesi
Ayarlanan h�zda sürerken “COAST SET” dü�mesini (B)
itin ve tutun, h�z�n�z gittikçe azal�r.
�stedi�iniz h�za ula��nca dü�meyi serbest b�rak�n. Yeni
sürü� h�z�n�z �imdi ayarlan�r.

H�z�n�za küçük miktarlarda azaltmak için “COAST SET”
dü�mesine 1 saniyeden az bas�n ve serbest b�rak�n.
Dü�meye her bas���n�zda arac�n�z yakla��k 1.6 km/sa.
daha yava� gider.

Fren pedal�
H�z sabitleme sistemini devreden ç�karan fren pedal�n�
kullan�n, sonra “COAST SET” dü�mesine (B) bas�n ve
istenilen sabit h�z� ayarlamak için serbest b�rak�n.
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H�z� geçici olarak azaltmak veya art�rmak
için

E00609600149

H�z� geçici olarak art�rmak için
Gaz pedal�na normal olarak bas�n. Pedal� serbest
b�rak�nca ayarlanan h�za dönersiniz. 

NOT
� Baz� sürü� �artlar�nda, önceden ayarl� h�zda sürü�

devre d��� b�rak�labilir. Bu durumda, "Etkinle�tirme"
konusuna bak�n, sayfa 109 ve h�z ayarlama
prosedürünü tekrarlay�n.

H�z� geçici olarak azaltmak için
H�z� azaltmak için frenlere bas�n. Önceden ayarlanan
h�za dönmek için “ACC RES” dü�mesine (C) bas�n.
“Ayarlanan h�za geri dönmek” konusuna bak�n, sayfa
115. 
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Devreden ç�karmak için
E00609701046

Belirlenen h�zda sürü� a�a��daki gibi devre d���
b�rak�labilir.
� “ON OFF” dü�mesine (A) bas�n (h�z sabitleme

sistemi devre d��� b�rak�l�r).
� “CANCEL” dü�mesine (D) bas�n.
� Fren pedal�na bas�n.

A�a��daki yöntemlerden biri kullan�larak h�z sabitleme
sistemi otomatik olarak kapat�l�r.
� Debriyaj pedal�na basarak (manuel �anz�manl�

araçlar) 
� Bir rampa, vs. nedeniyle h�z�n�z ayarlanan h�z�n 15

km/sa. veya daha fazla alt�na dü�erse (2000 cc
modeller hariç).

� H�z�n�z 40 km/sa. veya daha a�a��ya dü�erse.
� Aktif stabilite kontrolü (ASC) çal��maya ba�lay�nca

(mevcut ise).
“Aktif stabilite kontrolü (ASC)” konusuna bak�n, sayfa
103.

� Manuel viteste 2. vitese ald���n�z zaman (Çift
kavrama (SST) donan�ml� araçlar)

UYARI!
�� CVT �anz�manl� veya çift kavrama (SST)

araçlarda, "N" (BO�) viteste önceden ayarl�
h�zda sürü�ün devre d��� kalmas�na ra�men,
vites kolunu sürü� s�ras�nda asla "N" (BO�)
konumuna getirmeyin.
Motor frenlemeniz olmaz ve ciddi bir kazaya
yol açabilirsiniz.
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Belirlenen h�zda sürü� a�a��daki gibi devre d���
b�rak�labilir:
� Motor devri art�nca ve takometrenin k�rm�z�

bölgesine yakla��nca (takometre göstergesinin
k�rm�z� renkli bölümü) 

Ayarlanan h�zda devam etmek için
E00609800457

“Devre d��� b�rak�lmas�” konusunda tan�mland��� gibi,
sayfa 114, h�z sabitleme sistemi devresi devre d���
b�rak�l�rsa, yakla��k 40 km/sa. veya daha yüksek h�zda
sürerken “ACC RES” dü�mesine (C) basarak önceden
ayarlanm�� olan h�za geri dönebilirsiniz.

Ancak a�a��daki durumlardan birinde dü�menin
kullan�lmas� önceden ayarlanm�� olan h�zda devam
etmenize izin vermez. Bu durumda h�z ayar i�lemini
tekrarlay�n:
� “ON-OFF” dü�mesine bas�l�r.
� Kontak anahtar� OFF konumuna getirilir.
� “CRUISE” gösterge lambas� söner.

D�KKAT!
� Belirlenmi� h�z sürü�ü yukar�da belirtilenlerin

d���nda herhangi bir durumda devre d���
kal�rsa, sistemde bir hata olabilir.
H�z sabitleme sistemini kapatmak için “ON-
OFF”dü�mesine bas�n ve arac�n�z� bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisinde
kontrol ettirin.
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Geri vites sensör sistemi*
E00615500303

Sistem, arac�n�z geri hareket ederken çal���r. Engele olan
yakla��k mesafeyi size haber vermek için engeli
alg�lamak amac�yla kö�e ve arka sensörleri kullan�r ve
sürücü bilgilendirme ekran� ve uyar� sesi ile sizi uyar�r.

Engel alg�lama alanlar�
E00615600375

Kö�e ve arka sensörlerin alg�lama alanlar� �ekilde
gösterilenlerle s�n�rl�d�r. Ayr�ca sensörler alçak veya ince
cisimleri veya tamponun arkas�na yak�n olan cisimleri
alg�layamaz. Bu nedenle arac� güvenli bir �ekilde
kullan�rken yapt���n�z gibi çevreyi kontrol etti�inizden
emin olun.

Kö�e ve arka sensör yerleri 
Arka tamponun kö�elerinde iki kö�e sensörü (A) ve arka
tamponun ortas�nda iki arka sensör (B) vard�r.

D�KKAT!
� Geri vites sensör sistemi araç ile arac�n

arkas�nda bulunan engel aras�ndaki yakla��k
mesafeyi bildirerek size destek olur.
Alg�lanabilen alanlar ve nesneler konusunda
s�n�rlamalar vard�r ve baz� nesneleri tam olarak
alg�lanamayabilir. Bu nedenle geri vites sensör
sistemine çok fazla güvenilmemeli ve bu
sistemi olmayan bir araçtaki gibi araç
dikkatlice kullan�lmal�d�r.

� Güveli�i sa�lamak için etraf� kendiniz kontrol
etti�inizden emin olun. Sadece geri vites
sensör sistemine güvenerek arac� kullanmay�n.
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Geri vites sensör sistemi alg�lama alanlar�
Arac�n bir çekme çubu�u ile donat�lm�� olmas�na ba�l�
olarak geri vites sensör sistemini standart mod ile çekme
çubu�u modu aras�nda de�i�tirebilirsiniz. Çekme çubu�u
modu, çekme çubu�unun ba�lanm�� oldu�u alanlar�
alg�lama alan�n�n d���nda b�rakacak �ekilde sistemi
de�i�tirir.

Çekme çubu�u olmayan araçlar
Yerden yakla��k 10 cm (D) yükseklikte olan alan hariç
alg�lama alanlar� kö�e sensörlerinden yakla��k 60 cm (A),
arka sensörlerden 150 cm (B) ve yerden 60 cm (C) veya
daha az yükseklikte olan alanlard�r.

Çekme çubu�u olan araçlar
Yerden yakla��k 10 cm (D) yükseklikte olan alan hariç
alg�lama alanlar� kö�e sensörlerinden yakla��k 60 cm (A),
arka sensörlerden 150 cm (B) ve yerden 60 cm (C) veya
daha az yükseklikte olan alanlard�r. Alg�lanamayan
alanlar (E) arka tampondan yakla��k 20 cm (D)
mesafededir.

NOT
� Arka tampon bir darbeye maruz kal�rsa, kö�e veya

arka sensörler ar�za yapabilir ve sistemin düzgün bir
�ekilde çal��mas�n� engelleyebilir. Arac� bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine kontrol
ettirin.

� Sensörler do�rudan tamponun alt�nda veya yan�nda
olan alanlardaki nesneleri alg�lamaz. Nesnenin
yüksekli�i kö�e veya arka sensörlerin ba�lant�
konumlar�ndan daha a�a��da ise, sensörler bunu
önceden alg�lasa bile daha sonra alg�lamaya devam
edemeyebilir.
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Alg�lama alanlar�n�n nas�l de�i�tirildi�i konusunda bilgi
almak için lütfen “Alg�lama alanlar�n�n de�i�tirilmesi”
konusuna bak�n, sayfa 120.

NOT
� Geri vites sensör sistemi di�er kaynaklardan

ultrasonik parazit al�nca sesli uyar� normal uyar�
sesinden daha alçak bir ses ç�karabilir, fakat bu bir
ar�za de�ildir. Parazit art�k al�nmay�nca sesli uyar�,
ses ç�karmay� durdurur ve sistem normal çal��maya
döner.

Çal��mas�
E00615700608

Kontak anahtar� “ON” konumundayken sistemi
çal��t�rmak için vites kolunu “R” konumuna getirin. Geri
vites sensör sistemi çal��t�r�ld���nda, gösterge lambas�
(A) yanacakt�r. Çal��may� durdurmak için, *SONAR*
dü�mesine bas�n; geri vites sensör sistem çal��mas�
gösterge lambas� sönecektir.

D�KKAT!
� A�a��daki durumlarda geri vites sensör

sistemi tam olarak çal��amayabilir:
• Sensörler veya çevresi buz, kar veya çamur

ile kapl�d�r.
• Sensörler donmu�.
• Sistem di�er kaynaklardan ultrasonik parazit

al�r (di�er araçlar�n kornalar�, motosiklet
motorlar�, frenler, radyolar, ya�mur, s�çrayan
su, lastik zincirleri, vs.).

• Sensörler son derece s�cak veya so�uktur
(güne� alt�nda veya so�uk havada araç uzun
süre park edince).

• Araç önemli ölçüde e�iktir.
• Araç bozuk yolda sürülüyordur (kasisli, ta�l�,

engebeli veya çim yüzey).
• Araç bir engele çok yak�nd�r.
• Sensörler veya çevresindekiler el ile

silinmi�tir veya üzerlerine ç�karmalar veya
aksesuarlar yap��t�r�lm��t�r.

� Geri vites sensör sistemi a�a��dakileri tam
olarak alg�lamayabilir:
• Tel a� veya halat gibi ince nesneler.
• Kar gibi ses dalgalar�n� yutan nesneler.
• Keskin aç� ile �ekillendirilmi� olan nesneler.
• Cam gibi düzgün yüzeyi olan nesneler.
• Kald�r�m ta�� gibi alçak nesneler.
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NOT
� Sadece vites kolu veya vites kolu “R”

konumundayken geri vites sensör sistemi
çal��t�r�labilir veya “SONAR” dü�mesi kullan�larak
durdurulabilir.

Engeller için uyar�
Arac�n arkas�nda bir engel varsa, sürücü bilgilendirme
sistemi bilgi ekran�nda bir uyar� görüntülenecek ve bir
uyar� sesi duyulacakt�r.

Kö�e sensörü  

1- Kö�e sensörü (sol)
2- Arka sensör
3- Kö�e sensörü (sa�)

Araç ile engel aras�ndaki
mesafe

Uyar� görüntüsü/sesi 
frekans aral���

Yakla��k 60 ile 40 cm Fas�lal�
Yakla��k 40 ile 20 cm H�zl� fas�lal�

Yakla��k 20 cm içerisinde Sürekli

Tip 1 Tip 2
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Arka sensörü (çekme çubu�u olmayan araçlar)  

Arka sensör (çekme çubu�u olan araçlar)  

NOT
� Sensör ayn� anda de�i�ik engeller alg�larsa, sürücü

bilgilendirme sistemindeki bilgi ekran� herbir
sensörün alg�lad��� engellerin yönünü belirtir.
Bununla beraber, daha yak�n olan engellere di�er
alg�lanan engellere nazaran öncelik verilir ve daha
yak�n engellerden dolay� sizi bilgilendiren bir uyar�
sesi duyulur.

Alg�lama alan�n�n de�i�tirilmesi
E00615800159

Alg�lama alanlar� a�a��daki gibi de�i�tirilebilir:

Çekme çubu�u olan araçlar
“SONAR” dü�mesi ile sistemin çal��mas� durdurulurken,
“SONAR” dü�mesine yakla��k 3 saniye veya daha fazla
bas�n ve b�rak�n. Alg�lama alan�n�n de�i�tirilmi� oldu�unu
göstermek için uyar� sesi iki kez duyulur.

Çekme çubu�u olmayan araçlar
“SONAR” dü�mesi ile sistemin çal��mas� durdurulurken,
“SONAR” dü�mesine yakla��k 3 saniye veya daha fazla
bas�n ve b�rak�n. Alg�lama alan�n�n de�i�tirilmi� oldu�unu
göstermek için uyar� sesi bir kez duyulur.

NOT
� “SONAR” dü�mesine 10 saniye ve daha fazla

süreyle basmaya devam ederseniz alg�lama alan�
de�i�mez.

� “SONAR” dü�mesine bas�ld�ktan sonra geri vites
sensör sisteminin çal��mas� alg�lama alan�n�n
ayar�na göre de�i�ir.
• Çekme çubu�u tak�l� olmad��� zaman ayar

Vites kolu “R” konumuna getirilince “SONAR”
dü�mesine bas�larak kö�e sensörünün çal��mas�
durdurulmu� olsa bile geri vites sensör sistemi
çal��acakt�r.

Araç ile engel aras�ndaki
mesafe

Uyar� görüntüsü/sesi 
frekans aral���

Yakla��k 150 ile 80 cm Fas�lal�
Yakla��k 80 ile 40 cm H�zl� fas�lal�

Yakla��k 40 cm içerisinde Sürekli

Araç ile engel aras�ndaki
mesafe

Uyar� görüntüsü/sesi 
frekans aral���

Yakla��k 150 ile 100 cm Fas�lal�
Yakla��k 100 ile 60 cm H�zl� fas�lal�

Yakla��k 60 cm içerisinde Sürekli

D�KKAT!
� S�cakl�k, nem veya engellerin �ekilleri gibi

çe�itli faktörler hatalara neden
olabilece�inden, verilen mesafeler sadece
referans olarak kullan�lmal�d�r.
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• Çekme çubu�u tak�l� oldu�u zaman ayar
Geri vites sensör sisteminin çal��mas� “SONAR”
dü�mesine bas�larak durdurulunca vites kolu “R”
konumuna getirilmi� olsa bile geri vites sensör
sistemi motor durduruluncaya kadar çal��maz.
Geri vites sensör sisteminin çal��mas�na devam
etmek için “SONAR” dü�mesine bas�n veya motoru
durdurup çal��t�r�n ve sonra vites kolunu “R”
konumuna getirin.

Arka sensör sistemi uyar� ekran�
E00615900277

Geri vites sensör sisteminde bir ar�za olmas� halinde,
ar�zalanan sensör görüntüsü yan�p sönecek ve yakla��k
5 saniye süreyle uyar� sesi duyulacakt�r. Uyar� sesinin
durmas�ndan sonra sistem normal duruma dönünceye
kadar gösterge lambas� yan�p sönmeye devam eder.
Arac� bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine kontrol
ettirin.

Örnek: Kö�e sensörü (sol) ar�zal�

Tip 1 Tip 2
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Arka görü� kameras�*
E00618400127

Arka görü� kameras� arac�n arkas�ndaki görüntüyü orta
panel üzerinde gösteren bir sistemdir.

Arka görü� kameras�n�n görüntü menzili
Arka görü� kameras�n�n görüntü menzili �ekillerde
gösterilen alan ile s�n�rl�d�r. Her iki taraf� ve arka
tampondan alçak taraflar� gösteremez.
Geri vites s�ras�nda arac�n çevresindeki güvenli�i görsel
olarak do�rulad���n�zdan emin olun.

Arka görü� kameras�n�n yeri
Arka görü� kameras� (A) bagaj kapa�� tutama��n�n yan
taraf�na entegre edilmi�tir.

D�KKAT!
� Arka görü� kameras� sürücünün arac�n

arkas�ndaki engelleri kontrol edebilmesini
sa�layan yard�mc� bir sistemdir. Görü� menzili
s�n�rl� oldu�undan sisteme çok güvenmeyin.
Araç arka görüntü kameras�na sahip de�ilse,
lütfen olabildi�ince dikkatli sürün.

� Arac�n�z�n etraf�ndaki güvenli�i kendi
gözlerinizle görsel olarak do�rulad���n�zdan
emin olun. Arka görü� kameras�na tamamen
ba��ml� olmay�n.
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Arka görü� kameras�n�n görüntü menzili Arka görü� kameras�n�n kullan�lmas�
Kontak anahtar� "ON" konumundayken vites kolunu "R"
konumuna ald���n�zda, arac�n arka görüntüsü otomatik
olarak Mitsubishi �leti�im sistemi (MMCS) ekran�nda
görüntülenecektir. Vites kolunu veya seçme kolunu di�er
ba�ka bir konuma getirirseniz ekran normal gösterimine
döner.
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Arka görü� kameras� ekran gösterim örne�i
Arka görü� kameras� görüntüsündeki çizgiler (E ve F)
a�a��da gösterilen anlamlara sahiptir. Bunlar� lütfen
k�lavuz olarak dikkate al�n.
� K�rm�z� : Arac�n yakla��k 50 cm arkas�ndaki nokta
� Ye�il: Arac�n her iki taraf�ndaki yakla��k 20 cm

mesafenin d���ndaki nokta

A: Arka tamponun üst k�sm�
B: Yakla��k 20 cm
C: Yakla��k 50 cm
D: Yakla��k 1 m
E: Çizgi (k�rm�z�)
F: Çizgi (ye�il)

D�KKAT!
�� Arka görü� kameras�n�n nesneleri ekranda

oldu�undan daha yak�n veya uzak gösteren
özel bir merce�e sahiptir.
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NOT
� Ekran�n dilini �ngilizce, �spanyolca, Frans�zca,

Almanca, �talyanca, �sveççe, Flemenkçe,
Danimarkaca veya Portekizce olarak ayarlamak
mümkündür.
Ayr�nt�lar için lütfen “Mitsubishi �leti�im Sistemi
(MMCS)” ile ilgili ayr� bir kullan�c� el kitab�na bak�n.

� Araçtaki insan say�s�, bagaj a��rl��� ve konumu
ve/veya yol yüzeyi durumu nedeniyle araç e�ilirse,
arka görü� kameras� görüntüsündeki çizgiler gerçek
yola göre tam olarak konumland�r�lamayabilir.

� Arka görü� kameras�ndaki görüntünün çizgileri düz
ve düzgün bir yol yüzeyine göredir. Bunlar� üç
boyutlu cisimlere uzakl�k için bir k�lavuz olarak
kullanmay�n.

� Arka görü� kameras�n�n özel bir merce�i
oldu�undan, yerde park alanlar� aras�ndaki çizgiler
ekranda paralel görülmeyebilir.

� A�a��daki durumlarda ekran gösteriminin görülmesi
zorla�abilir. Bir anormallik yoktur.
• K�sa far (gece)
• Güne� ����� veya bir arac�n farlar�ndan

kaynaklanan ���k do�rudan merce�e geldi�inde
→Ekran üzerinde son derece parlak bir leke
gözükürse renk kirlenmesi* (CCD kameran�n bir
özelli�i) meydana gelebilir.

� Renk kirlenmesi: Ekranda son derece parlak bir leke
(örne�in, tampondan yans�yan güne� �����)
görülünce, bu dikey bir iz b�rak�yor gibi gözükür.

� Kamera s�cak iken ya�mur veya araç y�kay�c�s� ile
so�utulursa mercekte bu�u olu�abilir. Bu durum bir
ar�za göstergesi de�ildir.

� Mercekler kirliyken engellerin tam olarak görülmesi
mümkün de�ildir. Su damlac�klar�, kar, çamur veya
ya� ile kirlenirse silerken mercekleri çizmemeye
dikkat edin.

� Lütfen a�a��daki önlemleri al�n. Bunlara dikkat
edilmemesi kamerada ar�zaya neden olabilir.
• Kameray� fiziksel darbelere maruz b�rakmay�n.
• Kameraya cila sürmeyin.
• Kameraya kaynar su s�çratmay�n.
• Kameray� sökmeyin.
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Kargo yükleri
E00609901325

Kargo yükleri önlemleri

Port bagaj�n yüklenmesi

NOT
� Kullan�lacak braketlerin özel bir �ekli oldu�undan,

orijinal MITSUBISHI port bagaj kullanman�z� öneririz.
Ayr�nt�lar için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.

D�KKAT!
� Kargo veya bagaj� koltuk s�rt dayana��ndan

daha yükse�e yüklemeyin. Arac�n�z hareket
edince kargo veya bagaj�n hareket
etmeyece�inden emin olun. Bu, sizin arka
görü�ünüzü engeller ve aniden fren yap�l�rsa
kargo, kabinin içerisine do�ru f�rlayarak ciddi
bir kazaya veya yaralanmalara neden olabilir.

� A��r kargo veya bagaj� arac�n ön taraf�na
yükleyin. Arac�n arkas�ndaki yük çok a��r ise
araç dengesiz hale gelebilir.

D�KKAT!
� Arac�n�za uyan bir port bagaj kullan�n. Bagaj�

do�rudan tavan�n üzerine koymay�n.
Montaj için port bagaj ile birlikte verilen talimat
el kitab�na bak�n.
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Port bagaj ba�lant� braketleri*
Port bagaj� takarken braketleri (A) kullan�n.
Braketler (A), her kapa��n (B) alt�na yerle�tirilmi�tir.

Port bagaj�n tak�lmas�
Ç�karmak için her kapa�� (B) arac�n ön taraf�na do�ru
kayd�r�n.
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Kapaklar�n yeniden tak�lmas�
1. Her kapak için, kapaktaki t�rnaklar� (C), tavandaki

deliklere (D) tak�n.
2. Ç�karmak için her kapa�� (B) arac�n ön taraf�na

do�ru kayd�r�n.

Port bagaj ile ilgili önlemler

D�KKAT!
�� Bagaj a��rl���n�n izin verilen tavan yükünü

geçmemesine dikkat edin.
�zin verilen tavan yükünün a��lmas� araca zarar
verebilir.
Tavan yükü tavan üzerindeki izin verilen
toplam yüktür (port bagaj�n a��rl��� art� port
bagaja konulan bagaj�n a��rl���).
"Maksimum tavan yükü" konusuna bak�n,
sayfa 9-10.

� Araçta bagaj yüklü oldu�u zaman lütfen yava�
sürmeye dikkat edin ve ani frenleme veya h�zl�
dönü� gibi a��r� manevralardan kaç�n�n.
Ayr�ca en a��r maddeler a�a��da kalacak
�ekilde a��rl��� port bagaj üzerinde düzgün
olarak da��tarak bagaj� yerle�tirin. Port
bagajdan daha geni� olan maddeleri
yüklemeyin.
Tavandaki ek a��rl�k arac�n a��rl�k merkezini
yükseltebilir ve arac�n kullanma özelliklerini
etkileyebilir.
Sonuç olarak sürü� hatalar� ve acil manevralar
arac�n kontrolünün kayb�na ve bunun sonucu
olarak bir kazaya yol açabilir.

� Arac� sürmeden önce ve k�sa bir mesafe
gittikten sonra yükün port bagaja s�k�ca
ba�land���ndan emin olmak için yükü kontrol
edin.
Yolculu�un s�ras�nda periyodik olarak yükün
güvenlikte oldu�unu kontrol edin.
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NOT
� Rüzgar sesini önlemek veya yak�tta tasarruf etmek

için port bagaj� kullanmad���n�z zaman ç�kar�n.
� Otomatik y�kama makinesine girmeden önce port

bagaj� sökün.
� Bir port bagaj takarken aç�l�r tavan�n (mevcut ise)

veya bagaj kapa��n�n kald�r�lmas� için yeterli bo�luk
kalmas�na dikkat edin.

Römork çekme
E00610000518

Arac�n�zla römork çekmek için ülkenizdeki tüm ilgili
yönetmeliklere uyan bir römork çekme tertibat�n� temin
edebilmek amac�yla bir MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine dan���n.
Römork çekme ile ilgili düzenlemeler ülkeden ülkeye
de�i�ebilir. Bulundu�unuz ülkenin yönetmeliklerine
uyman�z tavsiye edilir.

D�KKAT!
� Kaza Tehlikesi!

Çeki demiri MITSUBISHI MOTORS
yönergelerine göre tak�lmal�d�r.
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Fren ile maksimum çekilebilir a��rl�k ve 
maksimum römork uç a��rl���
Fren ile maksimum çekilebilirlik a��rl�k ve maksimum
römork uç a��rl��� teknik özelliklerde listelenen de�erleri
asla a�mamal�d�r.
(Bak�n, sayfa 9-7)
Motor ç�k�� gücü atmosfer bas�nc�ndaki azalma
yüzünden dü�tü�ünden, deniz seviyesinin 1000 m
üzerinden daha fazla bir rak�mda römork çekecekseniz,
deniz seviyesinin üzerindeki her 1000 m’lik art�� için brüt
toplam a��rl���n %10 kadar a��rl��� azalt�n.

Çeki demiri ba�lant� de�erleri
Çeki demiri ba�lant� noktalar� (A) için a�a��daki tabloya
bak�n.
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1 553 mm
2 171 mm
3 356 mm

4 68 mm*2,*3 , 70 mm*1

(yüklü durumda)

5 540 mm*1,*2 , 562 mm*3

(bo� a��rl�k)

6 504 mm*1,*2 , 525 mm*3

(bo� a��rl�k)
7 555 mm
8 92 mm
9 77 mm

10 2 mm
11 62 mm

12

482 mm*1,*2 , 507 mm*3

(bo� a��rl�k)

387 mm ila 405 mm*1,
361 mm ila 389 mm*2,
363 mm ila 382 mm*3

(yüklü durumda)
13 528 mm
14 560 mm
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*1: Normal suspansiyon donan�ml� araçlar
*2: A��r yük suspansiyon donan�ml� araçlar
*3: Yüksek suspansiyon donan�ml� araçlar

NOT
� Kargo veya bagaj�n yüklenme konumuna ba�l�

olarak madde 12’a göre olan de�erler de�i�tirilebilir.

Kullanma ile ilgili tavsiyeler
� Debriyaj�n kaymas�n� önlemek için (sadece manuel
�anz�manl� araçlarda) kalk�� s�ras�nda motora
gerekti�inden fazla devir yapt�rmay�n.

� Römork çekme i�leminde arac� 100 km/sa.’ten daha
h�zl� sürmemeye dikkat edin. Ayr�ca römork ile araç
kullanma h�z�n�n 100 km/sa.’in alt�nda s�n�rland���
durumlarda yerel yönetmeliklere uyman�z önerilir.

� Römork frenindeki sars�nt�lar� önlemek için önce fren
pedal�na yava�ça ve sonra daha kuvvetli bas�n.

� Motor frenlemeden tam olarak yararlanmak için bir
rampadan a�a�� inmeden önce vitesi bir kademe
dü�ürün.

CVT �anz�manl� veya çift kavrama (SST) 
araçlarla ilgili ek önlemler
Yoku�larda veya dü�ük h�zlarda "D" konumu önerilir.
Motor freninden daha iyi yararlanmak ve fren sistemine
yard�mc� olmak için da�l�k alanlarda spor modunu (AT
veya CVT) kullan�n veya vitesi manuel olarak de�i�tirin.
Ancak h�z�n seçilen vitesin maksimum h�z s�n�r�n�
geçmemesine dikkat edin.

A��r� �s�nma
Bu durum, genel olarak baz� mekanik ar�zalar�n
sonucunda olu�ur. Arac�n�z a��r� �s�n�rsa, arac� durdurun
ve gev�emi� ya da kopmu� bir su pompas�/alternatör
tahrik kay���, t�kanm�� bir radyatör hava giri�i veya
so�utma suyu düzeyinin dü�ük olup olmad���n�u kontrol
edin. Bu parçalar normal �ekilde çal���yorsa, a��r�
�s�nmaya neden olan, yetkili bir servis taraf�ndan kontrol
edilmesi gereken mekanik ar�zalard�r.

D�KKAT!
� Motor a��r� �s�n�rsa, durumu düzeltmek için

herhangi bir i�lem yapmadan önce "Motorun
a��r� �s�nmas�" konusundaki "Acil durumlar"
k�sm�na bak�n.

� A/T, CVT �anz�manl� veya çift kavrama (SST)
araçlarda,  uyar� göstergesi
görüntüleniyorsa, CVT veya Çift kavrama (SST)
ya�� s�cakl��� yüksek olabilir.
Referans sayfas�n� okuyun ve gerekli önlemleri
al�n.
"A/T otomatik �anz�manda bir ar�zan�n
meydana gelmesi" konusuna, sayfa 45, "CVT
�anz�manda bir ar�zan�n meydana gelmesi"
konusuna, sayfa 58, "Uyar� ekran�" konusuna
bak�n, sayfa 76.
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Hava kanallar�
E00700100908

NOT
� Gösterge panelinin üzerin me�rubat koymay�n.

Bunlar klima havaland�rma menfezlerine s�çrarsa
sisteme zarar verebilir.

Hava ak���n�n ve yönünün ayarlanmas�
E00700200534

Orta hava kanallar�
Hava ak�� yönünü ayarlamak için dü�meyi (A) hareket
ettirin.
Havaland�rma kanallar�n� kapatmak için dü�meyi (A)
içeriye do�ru tamamen hareket ettirin.

1- Orta hava kanallar�
2- Yan hava kanallar�

1- Kapal�
2- Aç�k
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Yan hava kanallar�
Hava ak�� yönünü ayarlamak için dü�meyi (A) hareket
ettirin.
Havaland�rma kanallar�n� kapatmak için dü�meyi (A)
d��ar�ya do�ru tamamen hareket ettirin.

NOT
� Havaland�rmadan ç�kan so�uk hava bu�u yapabilir.

Bunun nedeni klima taraf�ndan aniden so�utulmu�
olan nemli havad�r. Birkaç dakika sonra bu durum
düzelir.

� Hava kanallar�n�n içerisine içecek, vs. dökmemek
için dikkatli olun. 
Böyle bir durumda kliman�n normal çal��mayabilir.

Mod seçme dü�mesi
E00726500333

Havaland�rmalardan ç�kan hava miktar�n� de�i�tirmek
için mod seçme dü�mesini çevirin.

1- Kapal�
2- Aç�k

Sol Sa�

D�KKAT!

� Mod seçme dü�mesini “ ” ve “ ” konumlar�
aras�nda kullan�l�rken bu�ulanmay� önlemek
için hava seçme dü�mesine basarak d�� havay�
seçin.
(“Hava seçme dü�mesi” konusuna bak�n,
sayfa 9.)
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Mod seçiminin de�i�tirilmesi
E00700301301

Havaland�rmalardan ç�kan hava miktar�n� ve konumunu
de�i�tirmek için mod seçme dü�mesini kullan�n. (“Mod
seçme dü�mesi” konusuna bak�n sayfa 3.)
Bu semboller havaland�rmadan ç�kan hava miktar�n�
göstermek için a�a��daki çizimlerde kullan�lm��t�r

: Havaland�rmalardan gelen az miktarda hava
: Havaland�rmalardan gelen orta miktarda hava
: Havaland�rmalardan gelen çok miktarda hava

Yüz konumu
Hava sadece yolcu bölümünün üst taraf�na yönlendirilir.
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Ayak/yüz konumu
Hava ak��� yolcu bölümünün üst taraf�na ve bacak
bölgesine do�ru yönlendirilir.

NOT
� Mod seçme dü�mesi “ ” ve “ ” konumlar�

aras�ndayken hava ba�l�ca yolcu bölümünün üst
k�sm�na do�ru yönlendirilir. Mod seçme dü�mesi
“ ” ve “ ” konumlar� aras�ndayken hava ba�l�ca
ayak bölümüne do�ru yönlendirilir.

Ayak konumu
Hava ayak bölümüne do�ru yönlendirilir.
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Ayak/bu�u giderme konumu
Hava, ayak bölümüne, ön cama ve kap� camlar�na do�ru
yönlendirilir.

NOT
� Mod seçme dü�mesi “ ” ve “ ” konumlar�

aras�ndayken hava ba�l�ca ayak bölümüne do�ru
yönlendirilir. Mod seçme dü�mesi “ ” ve “ ”
konumlar� aras�ndayken hava öncelikle ön cam ve
kap� camlar� bölümüne do�ru yönlendirilir.

Bu�u giderme konumu
Hava ba�l�ca ön cama ve kap� camlar�na do�ru
yönlendirilir.
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Otomatik klima
E00702400383

Klima sadece motor çal���rken kullan�labilir.

Kumanda paneli
E00702500674

NOT
� �ekildeki konumda iç mekan hava s�cakl�k sensörü

(A) bulunmaktad�r.
Sensörlerin uygun �ekilde çal��mas�n�
engelleyece�inden bunlar�n üzerine kesinlikle bir �ey
koymay�n.

1- S�cakl�k kontrol dü�mesi
2- Hava seçme dü�mesi
3- Fan h�z� seçme dü�mesi
4- Klima dü�mesi
5- Mod seçme dü�mesi
6- Arka cam rezistans dü�mesi → S. 3-95
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Fan h�z� seçme dü�mesi
E00702800172

Fan h�z seçme dü�mesini saat yönünde veya saat
yönünün tersine çevirerek fan h�z�n� ayarlay�n.
Hava debisini art�rmak için dü�meyi saat yönünde ve
azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

S�cakl�k kontrol dü�mesi
E00703000227

S�cakl�k kontrol dü�mesini saat yönünde veya saat
yönünün tersine çevirin.
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NOT
� Motor so�utma suyu s�cakl��� dü�ük iken, dü�me ile

s�cak havay� seçseniz bile motor �s�n�ncaya kadar
�s�t�c�dan gelen hava s�cakl��� serin/so�uk olur.

� Otomatik çal��ma s�ras�nda s�cakl�k en üst veya en
alt dereceye ayarland���nda, hava seçimi ve
�s�tma/so�utma a�a��daki gibi otomatik olarak
de�i�tirilir.
• H�zl� �s�tma (S�cakl�k en yüksek dereceye

ayarland���nda)
D�� hava içeri al�n�r ve klima otomatik olarak durur.

• H�zl� so�utma (S�cakl�k en dü�ük dereceye
ayarlan�r)
�ç havaya devridaim yapt�r�l�r ve klima çal���r.

Yukar�da tan�mlanan ayarlar fabrika ayarlar�d�r. Hava
seçme ve klima dü�meleri özelle�tirilebilir (fonksiyon
ayar� de�i�tirilir) ve d�� havan�n ve kliman�n otomatik
olarak ayarlanmas� istenilirse çal��ma ko�ullar�na göre
yap�labilir.
Daha fazla bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurman�z� öneririz.
“Klima dü�mesi ki�isel ayarlar� (fonksiyon ayarlar�n�n
de�i�tirilmesi)” konusuna bak�n, sayfa 12.
 “Hava seçme dü�mesi ki�isel ayarlar� (fonksiyon
ayarlar�n�n de�i�tirilmesi)” konusuna bak�n, sayfa 10

Hava seçme dü�mesi
E00703400755

Hava seçimini de�i�tirmek için sadece hava seçme
dü�mesine bas�n. Dü�meye her bas��ta bir ses duyulur.
� D�� hava: Gösterge lambas� (A) yanm�yor

Yolcu bölümüne d��ar�dan hava girer.
� Sirkülasyon havas�: Gösterge lambas� (A) yan�yor

Hava, yolcu bölümünün içerisinde çevrilir.
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NOT
� Manuel kullanmadan sonra mod seçme dü�mesi

veya fan h�z seçme dü�mesi tekrar “AUTO”
konumuna ayarlan�rsa, hava seçme dü�mesi de
otomatik olarak kontrol edilir.

� Motor so�utma suyu s�cakl��� belirli bir seviyeye
yükseldi�inde, hava seçimi otomatik olarak
sirkülasyonu konumuna geçer ve gösterge ����� (A)
yanar. Bu durumda, hava seçme dü�mesine bas�lsa
bile, sistem, d�� hava konumuna geçmeyecektir.

Hava seçiminin özelle�tirilmesi (fonksiyon 
ayarlar�n�n de�i�tirilmesi)

E00725800111

�ste�e göre fonksiyonlar a�a��daki gibi de�i�tirilebilir.

� Otomatik hava kontrolünü sa�lar:
Mod seçme dü�mesi veya fan devir seçme dü�mesi
“AUTO” konumuna getirilirse, hava seçme dü�mesi
de otomatik olarak kontrol edilir.

� Otomatik hava kontrolünü devre d��� b�rak�r:
Mod seçme dü�mesi veya fan devir seçme dü�mesi
“AUTO” konumuna getirilse bile, hava seçme
dü�mesi otomatik olarak kontrol edilmez.

� De�i�me yönteminin ayar�
Hava seçme dü�mesini yakla��k 10 saniye veya
daha fazla bas�l� tutun.
Ayar de�i�tirilince bir ses duyulur ve gösterge
lambas� yan�p söner.
• Ayar devreye sokmaktan, devre d��� b�rakmaya

de�i�tirilince
3 defa ses duyulur ve gösterge lambas� 3 kez
yan�p söner.

• Ayar devre d��� b�rakmaktan, devreye almaya
de�i�tirilince
2 defa ses duyulur ve gösterge lambas� 3 kez
yan�p söner.

NOT
� Fabrika ayar� “Otomatik hava kontrolünün

sa�lanmas�” �eklindedir.
� Mod seçme dü�mesi camlar�n bu�ulanmas�n�

engellemek için “ ” olarak ayarland���nda,
havaland�rma “Otomatik hava kontrolünü devre d���
b�rakma” modu ayarl� olsa bile, otomatik olarak d��
hava moduna ayarlan�r.

D�KKAT!
� Normal olarak ön cam� ve yan camlar� temiz

tutmak ve ön camdaki bu�uyu ve buzu h�zl� bir
�ekilde gidermek için d�� hava konumunu
seçin.
Yüksek bir so�utma performans� istiyorsan�z
veya d�� hava tozlu veya kirli ise, sirkülasyon
konumunu seçin. Camlar�n bu�ulanmamas�
için havaland�rmay� art�rmak amac�yla
periyodik olarak dü�meyi d�� hava konumuna
getirin.

� Uzun bir süre sirkülasyon konumunun
kullan�lmas�, camlar�n bu�ulanmas�na neden
olabilir.
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Klima dü�mesi
E00703501229

Klimay� açmak için dü�meye bas�n, gösterge lambas� (A)
yanacakt�r.
Dü�meye her bas��ta bir ses duyulur.

Kapatmak için tekrar dü�meye bas�n.

NOT
� Klima sisteminde bir sorun oldu�u anla��l�rsa, klima

çal��ma gösterge lambas� (A) yan�p söner.
Kapatmak için klima dü�mesine bir kez bas�n, sonra
tekrar açmak için bir kez daha bas�n. Klima çal��ma
gösterge lambas� bir süre yan�p sönmezse bir sorun
yoktur. Tekrar yan�p sönmeye ba�larsa kontrol
ettirmenizi öneririz.

� Bazen, örne�in arac�n yüksek bas�nçl� su ile
y�kanmas�ndan sonra kondensör �slanabilir ve
çal��ma gösterge lambas� (A) geçici olarak yan�p
sönebilir. Bu durumda bir sorun yoktur. Bir süre
bekleyin, sistemi kapatmak için klima dü�mesine bir
kez bas�n, sonra tekrar açmak için bir kez daha
bas�n. Su buharla��nca yan�p sönme durur.

D�KKAT!
� Klimay� kullan�rken klima kompresörü

otomatik olarak devreye girip ç�karken rölanti
devri biraz artabilir. Bir otomatik �anz�manl�,
CVT �anz�manl� veya çift kavrama SST’li bir
araç duruyorken, arac�n kaymas�n� önlemek
için fren pedal�na sonuna kadar bas�n.
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Havaland�rma dü�mesinin özelle�tirilmesi 
(fonksiyon ayarlar�n�n de�i�tirilmesi)

E00725900011

�ste�e göre fonksiyonlar a�a��daki gibi de�i�tirilebilir.
� Otomatik klima kontrolünü sa�lar:

Mod seçme dü�mesi veya fan devir seçme dü�mesi
“AUTO” konumuna çevrilirse veya s�cakl�k kontrol
dü�mesi minimum s�cakl��a ayarlan�rsa, klima
dü�mesi otomatik olarak kontrol edilir.

� Otomatik klima kontrolünü devre d��� b�rak�r:
Klima dü�mesi kullan�lmad��� sürece klima dü�mesi
otomatik olarak kontrol edilmez.

� De�i�me yönteminin ayar�
Klima dü�mesini yakla��k 10 saniye veya daha fazla
bas�l� tutun.
Ayar de�i�tirilince bir ses duyulur ve gösterge
lambas� yan�p söner.
• Ayar devreye sokmaktan, devre d��� b�rakmaya

de�i�tirilince
3 defa ses duyulur ve gösterge lambas� 3 kez
yan�p söner.

• Ayar devre d��� b�rakmaktan, devreye almaya
de�i�tirilince
2 defa ses duyulur ve gösterge lambas� 3 kez
yan�p söner.

NOT
� Fabrika ayar� “Otomatik klima kontrolünün

sa�lanmas�” �eklindedir.
� Mod seçme dü�mesi “ ” konumuna getirilince,

“Otomatik klima kontrolünü devre d��� b�rakma”
ayarlanm�� olsa bile camlar�n bu�ulanmas�n�
önlemek için klima otomatik olarak çal���r.

Sistemin otomatik modda çal��t�r�lmas�
E00704101020

Normal ko�ullarda sistemi AUTO modunda kullan�n ve
a�a��daki i�lemleri yap�n:

1. Fan h�z� seçme dü�mesini “AUTO” konumuna
getirin.

2. S�cakl�k kontrol dü�mesini istenilen s�cakl��a
ayarlay�n.

3. Mod seçme dü�mesini “AUTO” konumuna getirin.
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Ç�k�� konumu (“ ” hariç), sirkülasyon/d�� hava seçme
ve fan h�z� ve kliman�n ON/OFF konumu otomatik olarak
kontrol edilir.
Sistemi durdurmak için fan h�z� seçme dü�mesini “OFF”
konumuna getirin.

NOT
� Motor so�utma suyu s�cakl��� dü�ük iken, dü�me ile

s�cak havay� seçseniz bile motor �s�n�ncaya kadar
�s�t�c�dan gelen hava s�cakl��� serin/so�uk olur. Ön
cam�n ve camlar�n bu�ulanmas�n� önlemek için fan
modu “ ” konumuna geçi� yapar ve fan devri
azalt�l�r.

� Sistem AUTO modunda çal���rken fan devir seçme
dü�mesi, klima dü�mesi, mod seçme dü�mesi veya
hava seçme dü�mesi kullan�l�rsa etkinle�tirilen
fonksiyon otomatik kontrolün ilgili fonksiyonunu
geçersiz hale getirir. Tüm di�er fonksiyonlar otomatik
kontrolün alt�nda kal�r.

Sistemin manuel hava modunda 
çal��t�r�lmas�

E00704200167

Fan h�z seçme dü�mesinin ve mod seçme dü�mesinin
istenilen konuma ayarlanmas�yla, fan h�z� ve vantilatör
modu manuel olarak kontrol edilebilir. Otomatik
çal��maya dönmek için dü�meleri “AUTO” konumuna
getirin.

Ön cam�n ve kap� camlar�n�n bu�ular�n�n
giderilmesi

E00704300852

Ön camdan veya kap� camlar�ndan buzu veya bu�uyu
gidermek için mod seçim dü�mesini (“ ” veya “ ”)
kullan�n.

D�KKAT!
� Klimay� kullan�rken klima kompresörü

otomatik olarak devreye girip ç�karken rölanti
devri biraz artabilir. Bir otomatik �anz�manl�,
CVT �anz�manl� veya çift kavrama SST’li bir
araç duruyorken, arac�n kaymas�n� önlemek
için fren pedal�na sonuna kadar bas�n. D�KKAT!

� Güvenlik için tüm camlar�n görü�ü
engellemedi�inden emin olunmal�d�r.
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Bu�u gidermek için
Ön cam�n ve kap� camlar�n�n bu�ulanmas�n� önlemek ve
bacak bölgesini �s�tmak için a�a��daki ayarlar� yap�n.

1. Hava seçme dü�mesini (A) d�� hava konumuna
getirin.

2. Mod seçme dü�mesini “ ” konumuna getirin.
3. Fan h�z� seçme dü�mesini döndürerek istenilen fan

h�z�n� seçin.
4. S�cakl�k kontrol dü�mesini döndürerek istenilen

s�cakl��� seçin.
5. Klima dü�mesine (B) bas�n.

H�zl� bu�u giderme için  

1. Mod seçme dü�mesini “ ” konumuna getirin.
2. Fan� maksimum h�za ayarlay�n.
3. S�cakl��� en yüksek s�cakl��a ayarlay�n.

NOT
� Mod seçme dü�mesi “ ” konumundayken, klima

otomatik olarak çal���r ve d�� hava otomatik olarak
ayarlan�r.

� Bu�uyu etkin bir �ekilde gidermek için, yan hava
kanallar�ndan gelen havay� kap� camlar�na do�ru
yönlendirin

� S�cakl�k kontrol dü�mesini maksimum so�utma
konumuna getirmeyin. Serin hava camlara do�ru
üflenir ve bu�ulanmay� önler.
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� Otomatik Durma/Çal��ma (AS/G) sistemi olan
araçlarda, mod seçme dü�mesi �ekilde gösterilen
bu�u giderici konumuna ayarlan�rsa, Otomatik
durma/çal��ma (AS&G) sistemi çal��maz ve motor
araç durmas�na ra�men otomatik olarak durmaz. Bu,
iyi görü� sa�lar.

Klima için önemli kullan�m tavsiyeleri
E00708300762

� Arac� gölgeye park edin.
Arac�n s�cak güne� alt�nda park edilmesi iç hava
s�cakl���n� çok yükseltir ve içerisini so�utmak için
daha fazla zaman gerekir.
Güne� alt�nda park etmeniz gerekiyorsa, s�cak
havay� d��ar� atmak için kliman�n çal��t��� ilk birkaç
dakika içerisinde camlar� aç�n.

� Klima çal���rken camlar� kapat�n. D�� havan�n
camlardan içeri girmesi so�utman�n verimlili�i
azalt�r.

� Çok fazla so�utma sa�l�k için iyi de�ildir. Arac�n iç
s�cakl��� ile d�� s�cakl��� aras�ndaki fark� 5°C ila 6°C
aras�nda tutun.

� Sistemi çal��t�r�rken, ön cam�n önündeki hava
giri�inin yapraklar ve kar gibi engellerden ar�nd�r�lm��
olmas�na dikkat edin. Hava giri� merkezindeki
birikmi� yapraklar hava ak���n� azaltabilir ve kanal�n
su tahliyesini t�kayabilir.
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Klima sistemiyle ilgili so�utucu ak��kan ve 
ya� tavsiyeleri
Klima normalden daha az etkiliyse bunun nedeni
so�utucu ak��kan kaça�� olabilir. Sistemi kontrol
ettirmenizi öneririz.
Arac�n�zdaki klima sisteminin so�utucu ak��kan HFC-
134a ile ve ya� SUN-PAG56 ile doldurulmas� gerekir.
Ba�ka so�utucu ak��kan ve ya� kullan�lmas� ciddi
ar�zalara neden olarak arac�n�z�n klima sisteminin
tamam�n�n de�i�tirilmesini gerektirebilir. So�utucu
gaz�n�n atmosfere bo�alt�lmas� önerilmez.
Arac�n�zdaki yeni so�utucu gaz HFC-134a ozon
tabakas�na zarar vermez.
Yeniden kullan�m için so�utucu gaz�n geri kazan�lmas�n�
ve tekrar kullan�lmas�n� öneririz.

Uzun süre kullanmama halinde
Kliman�n so�uk havalarda bile haftada en az be� dakika
çal��t�r�lmas� gerekir. Bu, kompresörün iç parçalar�n�n
yerinde s�k��mas�n�n önlenmesi ve kliman�n en iyi
çal��ma ko�ullar�nda tutulmas� için gereklidir.

Hava filtresi
E00708400561

Havadan pislik ve tozun temizlenmesi için bu klimaya bir
hava filtresi eklenmi�tir.
Polen ve toz topland�kça hava temizleme yetene�i
azalaca��ndan hava filtresini periyodik olarak de�i�tirin.
Bak�m aral�klar� için “SERV�S VE GARANT�” kitab�na
bak�n.

NOT
� Tozlu yollarda sürülmesi ve kliman�n s�k kullan�lmas�

gibi belirli ko�ullarda kullanma sonucu filtrenin servis
ömrü azalabilir. Hava ak���n�n normalden daha az
oldu�unu veya ön cam�n veya camlar�n kolayca
bu�ulanmaya ba�lad���n� anlad���n�z zaman hava
filtresini de�i�tirin.
Kontrol ettirmenizi öneririz.

BK0127400EN book  Page 16  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Konforlu ve rahat sürü�

5-17

5

CD çalarl�, dijital olarak ayarlanabilen 
LW/MW/FM radyo*

E00708501859

Ses sistemi kontak anahtar� sadece “ON” veya “ACC”
konumundayken kullan�labilir.

NOT
� Motor çal��mad��� zaman ses sistemini kullanmak

için kontak anahtar�n� “ACC” konumuna çevirin.
Kontak anahtar�, “ACC” konumunda b�rak�lm�� ise,
aksesuar�n enerjisi belirli bir süre sonra otomatik
olarak kapan�r ve audio sistemini kullanma imkan�
olmaz. Dü�me “ACC” konumundan ba�ka bir
konuma al�n�rsa, aksesuarlara tekrar güç
sa�lanacakt�r. “ACC otomatik kesme fonksiyonu”
konusuna bak�n 4-16.

� Araçta bir cep telefonu kullan�l�rken ses donan�m�
taraf�ndan araç içerisinde parazit duyulabilir. Bu ses
donan�m�nda bir ar�za oldu�u anlam�na gelmez.
Böyle bir durumda cep telefonunu ses
donan�m�ndan olabildi�ince uzak bir yerde kullan�n.

� Ses donan�m�na yabanc� nesneler veya su girerse
veya ses donan�m�ndan duman veya garip kokular
ç�karsa, ses sistemini hemen kapat�n. Kontrol
ettirmenizi öneririz. Kendiniz onarmaya çal��may�n.
Kalifiye bir personel taraf�ndan kontrol edilmeden
sürekli kullanmaktan kaç�n�n.

Ses yüksekli�i ve ses tonu kontrol paneli
E00708600693

Ses yüksekli�ini ayarlamak için
E00708700258

VOL (Ses yüksekli�i kontrol)
Ses yüksekli�ini art�rmak için VOL dü�mesini (2) saat
yönünde çevirin; ses yüksekli�ini azaltmak için saat
yönünün tersine çevirin.

1- PWR (On-Off) dü�mesi
2- VOL (Ses kontrol) dü�mesi
3- Ekran
4- SOUND (Ses kontrolu) dü�mesi

BK0127400EN book  Page 17  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



5-18

Konforlu ve rahat sürü�

5

Ses tonunu ayarlamak için
E00708800738

Seçmek için SOUND dü�mesine (4) bas�n: TYPE →
FIELD → BASS → MID → TREBLE → FADER →
BALANCE → ses kontrol modu KAPALI.

ÇABUK ER���M MODU
Ses özelle�tirme özelliklerine çabuk eri�im için SOUND
dü�mesine (4) bas�n ve tutun, daha sonra istedi�iniz ses
özelle�tirme ayar�na eri�mek için dü�meyi saat yönünün
tersine veya saat yönünde çevirin. Ayar yapmak için
dü�meyi serbest b�rak�n.

TUTMA MODU
Audio ayar modu s�ras�nda SOUND dü�mesine (4)
bas�l�r ve 2 saniyeden fazla tutulursa “Hold” (haf�zada
tutma) moduna geçi� yapar. SOUND dü�mesine (4)
tekrar 2 saniyeden fazla bas�l�ncaya kadar seçilen audio
modu korunur.

TYPE (Akustik karakteristik seçim)
1. �stenilen müzik tipini seçmek için SOUND dü�mesini

(4) çevirin.
2. Audio sistemi istenilen müzik tipini ayarlamak için

SOUND dü�mesine (4) bas�n.

Akustik
karakteristikler Ayr�nt�lar

CLASSIC
Düzgün bir ses dengesi gerektiren 
klasik müzik için optimum akustik 
karakteristikler.

JAZZ (CAZ)

Bas, orta seviye ve tiz ile ilgili farkl�
modülasyonlara uygulanan bir 
atmosferik ses gerektiren caz müzi�i
için optimum akustik karakteristikler.

POP
Modüle edilmi� bas ve tiz ile gevrek bir 
vokal ses gerektiren pop müzi�i için 
optimum akustik karakteristikler.

ROCK
Orta düzeyi vurgulayan bir h�z duygusu 
olan bir ses gerektiren rock müzi�i için 
optimum akustik karakteristikler.

HIP-HOP
Bas sesi vurgulayan güçlü bir ses 
gerektiren hip hop müzik için optimum 
akustik karakteristikler.
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FIELD (Ses alan� seçme)
1. �stenilen ses alan�n� seçmek için SOUND dü�mesini

(4) çevirin.
2. Audio sistemi istenilen ses alan�n� ayarlamak için

SOUND dü�mesine (4) bas�n.

BASS (Bas ton kontrolü)
�stenilen bas tonunu seçmek için SOUND dü�mesini (4)
çevirin.

MID (ORTA) (orta ton kontrolü)
�stenilen orta tonu seçmek için SOUND dü�mesini (4)
çevirin.

TREBLE (T�Z) (Tiz ton kontrolü) 
�stenilen tiz tonu seçmek için SOUND dü�mesini (4)
çevirin.

FADER (Ön/Arka balans kontrolü) 
Ön ve arka hoparlörlerden gelen sesi dengelemek için
SOUND dü�mesini (4) çevirin.

BALANCE (BALANS) (Sol/Sa� balans kontrolü)
Sol ve sa� hoparlörlerden gelen sesi dengelemek için
SOUND dü�mesini (4) çevirin.

NOT
� 0 seçilirse, bip sesi duyulur.
� TYPE veya FIELD de�i�tirilince, ses k�sa süreli

olarak kesilir, fakat bu bir ar�za oldu�unu göstermez.
� Radyo veya CD’den birisi kullan�l�rsa veya 10 saniye

içerisinde bir ayar yap�lmazsa audio kontrol modu
kapan�r.

SCV (H�za duyarl� ses) fonksiyonu 
E00726800088

SCV fonksiyonu arac�n h�z�na göre VOLUME, BASS,
MID, ve TREBLE ayarlar�n� otomatik olarak yapan bir
özelliktir.
SCV fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 30.

Ses alan� tipi Ayr�nt�lar

NORMAL
Bu ses alan� vokallerin önde oldu�u ve 
enstrümanlar�n dinleyicilerin ku�att���
yerde bu ses alan� bir ses efekti yarat�r.

STAGE
Bu ses alan� vokaller sahnede ve 
sürücünün hemen önündeymi� gibi bir 
ses efekti yarat�r.

LIVE
Bu ses alan� dinleyicilerin her yönden 
gelen seslerle ku�at�lm�� oldu�u canl�
bir toplant� yerine benzer bir ses etkisi 
yarat�r.

HALL
Bu ses alan� yans�yan akustikleri olan 
bir konser salonuna benzer ses efektleri 
yarat�r.
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Radyo kontrol paneli ve ekran�
E00708900771

1- PWR (On-Off) dü�mesi
2- AM/FM (FM/MW/LW seçme) dü�mesi
3- Haf�za seçme dü�meleri
4- TUNE dü�mesi
5- SEEK (ARAMA) (Yukar� do�ru arama) tu�u
6- SEEK (ARAMA) (A�a�� do�ru arama) tu�u
7- FM (FM1/FM2/FM3) göstergesi
8- ST (Stereo) göstergesi
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Radyo dinlemek için
E00709000522

1. Radyoyu açmak için PWR dü�mesine (1) veya
AM/FM dü�mesine (2) bas�n.
Radyoyu kapatmak için PWR dü�mesine tekrar
bas�n.

2. �stenilen band� seçmek için AM/FM tu�una (2) bas�n.
3. Bir radyo yay�n istasyonuna ayarlamak için TUNE

dü�mesine (4) çevirin veya SEEK dü�mesine (5
veya 6) veya haf�za seçme dü�melerine (3) bas�n.

Radyoyu ayarlamak için
E00709100419

Otomatik ayar
SEEK tu�una (5 veya 6) bast�ktan sonra al�nabilen bir
istasyon otomatik olarak seçilir ve istasyonun al�nmas�
ba�lar.

Manuel ayar
TUNE dü�mesinin (4) her ayarlan���nda frekans de�i�ir.
�stenilen radyo yay�n istasyonunu seçmek için dü�meyi
çevirin.

Frekanslar� haf�zaya girmek için 
E00716100831

Manuel ayar
Haf�za seçme dü�melerine (3) FM band�nda (6 FM1, 6
FM2 ve 6 FM3 istasyonu) ve MW ve LW band�n�n her
birinde 6 istasyon olmak üzere azami 18 istasyon
atayabilirsiniz. (Haf�za seçme dü�mesine kay�t edilmi�
olan istasyonlar yeni atanan istasyonlarla de�i�tirilir.)

A�a��da tan�mlanan ad�mlar� izleyin.
1. Haf�zada tutmak istedi�iniz frekans� ayarlamak için

SEEK dü�mesine (5 veya 6) bas�n veya TUNE
dü�mesine (4) çevirin.

2. Bip sesi ç�k�ncaya kadar haf�za seçme tu�lar�ndan
(3) birine bas�n.
Frekans haf�zaya girilirken ses bir anl�k kesilir.
Haf�zadaki giri�e uyan tu�un say�s� ile frekans
gösterilir.

3. Dü�meye basmak ve 1 saniye içinde b�rakmak
suretiyle önceden kaydedilmi� haf�za ayar� geri
getirilir.

NOT
� Akü kutup ba�lar�n�n ç�kar�lmas� haf�zada kay�tl� olan

tüm radyo frekanslar�n�n silinmesine neden olur.
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Otomatik ayar
Güncel olarak seçilmi� olan tüm manuel olarak
ayarlanm�� istasyonlar, bu yöntem ile bantta sinyalin
gücüne göre ayn� banttaki istasyonlarla de�i�tirilir.
Radyo FM band�nda 6 istasyonu (sadece FM3 istasyonu)
ve MW ile LW band�n�n her birinde 6 istasyonu otomatik
olarak seçer.

A�a��da tan�mlanan ad�mlar� izleyin.
1. Radyo modu seçili iken AM/FM dü�mesini (2), 2

saniye veya daha fazla bas�l� tutun. En dü�ük
frekansl� istasyonlar için en küçük numaral� dü�me
atanarak, en güçlü sinyali olan 6 istasyon haf�za
seçme dü�melerine (3) otomatik olarak atan�r.

2. Daha sonra bir kanal numaras� seçmek için haf�za
seçme dü�mesine bas�nca, radyo bu numaraya
atanan istasyonu çalmaya ba�lar.

NOT
� FM1 veya FM2 band�n� ayarlarken AM/FM

dü�mesine (2), 2 saniye veya daha zun basarsan�z,
radyo otomatik arama/kaydetmenin etkinle�tirildi�i
FM3 band�na otomatik olarak gelir.
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Radyo veri sistemi (RDS)
E00709200276

1- PWR (On-Off) dü�mesi 8- SEEK (ARAMA) (A�a�� do�ru arama) tu�u
2- AM/FM (FM/MW/LW seçme) dü�mesi 9- CT (Saat) göstergesi 
3- Haf�za seçme dü�meleri 10- RDS (Radyo veri sistemi) göstergesi
4- TP (Trafik program�) dü�mesi 11- TP (Trafik program�n� tan�mlama) göstergesi
5- PTY (Program tipi) dü�mesi 12- PTY (Program tipi) göstergesi
6- TUNE dü�mesi 13- REG (Bölgesel program) göstergesi
7- SEEK (ARAMA) (Yukar� do�ru arama) tu�u 14- Ekran
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Normal FM yay�n programlar�na ek olarak RDS, PI
(program tan�mlama) sinyalini ve gönderilen AF
(alternatif frekans) listesini kullan�r ve AF listesinden ayn�
program� gönderen FM istasyonlar�n� seçer ve en güçlü
sinyal yo�unlu�u olan istasyona otomatik olarak
ayarlan�r.
Güncel olarak almakta oldu�unuz istasyonun hizmet
alan�ndan uzakla��rken, bu nedenle örne�in ayn�
program�n yay�nlanmakta olan di�er istasyonuna
dönmeden uzun yolculuklarda bir program� dinlemeye
devam edebilirsiniz.
RDS radyo ayn� zamanda program tiplerinin s�n�rl� olarak
al�nmas�, EON (geli�mi� di�er a�) trafik anonsunun
al�nmas�n�n kesintiye u�ramas� ve bölgesel programlar�n
s�n�rl�/s�n�rs�z al�nmas� özelliklerini ta��r.

AF (Alternatif Frekans) fonksiyonu 
E00720900074

AF fonksiyonu ayn� program� yay�nlayan bir istasyon
bulur ve AF listesinin en güçlü sinyali olan istasyonu
seçer.
Siz manuel olarak kapatmad���n�z sürece AF fonksiyonu
her zaman aç�k kal�r.

AF fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 30.

CT (Saat) fonksiyonu 
E00721000069

Yerel RDS istasyonlar�ndan gelen sinyali kullanarak saat
otomatik olarak ayarlanabilir. “Dijital saat” konusuna
bak�n, sayfa 104.

REG (Bölgesel) fonksiyon
E00721100060

REG fonksiyonu ,bölgesel programlar� yay�nlayan
istasyonlar�n al�nmas�n� engeller.
Ülkeye veya bölgeye göre bölgesel programlama ve
bölgesel a�lar farkl� bir �ekilde düzenlenir (saate, ülkeye
veya yay�n alan�na göre de�i�tirilebilir), böylece bölgesel
programlar� otomatik olarak almak istemezseniz bölgesel
programlar� almayan REG ON ayarlayabilirsiniz.

REG fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 30.

PI (Program Tan�mlama) arama fonksiyonu
E00721200074

Uzun mesafelerde yolculuk ederken ve önceden
ayarlanm�� olan istasyon zay�f iken, radyo AF listesinde
ayn� PI kodu olan ayn� program�n di�er frekans yay�n�n�
ara�t�r�r.
Ayn� program� yay�nlayan ba�ka frekans yoksa, radyo
bölgesel programlamay� yay�nlayan bir frekans� ara�t�r�r.
Radyo bölgesel programlamay� ara�t�rmay� ba�ar�r ve
sonra ekranda REG göstergesi (13) görülür.
Radyo bölgesel programlamay� ara�t�rmay�
ba�aramazsa, önceden ayarlanm�� olan istasyona geri
döner.

Baz� araçlarda, PI fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 30.

NOT
� Arama yap�l�rken ses kesilir. Ekranda, ”WAIT”

(bekle) veya “SEARCH” (arama yap) komutlar�
görüntülenir.
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PTY (Program tipi) 
E00721300206

RDS yay�nlar� a�a��daki gibi program tipine (PTY) göre
s�n�fland�r�l�r. �stenilen PTY’yi seçmek için TUNE
dü�mesini (6) kullan�n.

1. NEWS (HABERLER)
2. AFFAIRS (GÜNCEL OLAYLAR)
3. INFO (B�LG�)
4. SPORT (SPOR)
5. EDUCATE (E��T�M)
6. DRAMA
7. CULTURE (KÜLTÜR)
8. SCIENCE (B�L�M)
9. VARIED (ÇE��TL�)

10. POP M (POP MÜZ�K)
11. ROCK M (ROCK MÜZ�K)
12. EASY M (HAF�F MÜZ�K)
13. LIGHT M (HAF�F KLAS�K MÜZ�K)
14. CLASSICS (KLAS�K MÜZ�K)
15. OTHER M (D��ER MÜZ�K)
16. WEATHER (HAVA DURUMU)
17. FINANCE (F�NANS)
18. CHILDREN (ÇOCUK)
19. SOCIAL (SOSYAL)
20. RELIGION (D�N)
21. PHONE IN
22. TRAVEL (GEZ�)
23. LEISURE
24. JAZZ (CAZ)
25. COUNTRY
26. NATION M (ULUSAL MÜZ�K)
27. OLDIES (ESK� PARÇALAR)
28. FOLK M (FOLK MÜZ�K)
29. DOCUMENT (BELGESEL)
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�stenilen program tipinde bir yay�n aramak için:
1. PTY dü�mesine (5) bas�n.
2. �stenilen PTY’yi seçmek için TUNE dü�mesini (6)

seçin ve bir haf�za seçme dü�mesine (3) bas�n.
3. �stenilen program tipi seçildikten iki saniye sonra

radyo istedi�iniz program tipinde bir yay�n aramaya
ba�lar. Arama s�ras�nda seçilen program tipi
ekranda yan�p söner.

4. Radyo istedi�iniz program tipinde bir istasyon
buldu�unda istasyonun ad� ekranda gösterilir.

NOT
� SEEK tu�una (7 ila 8) bas�l�rsa radyo, seçilmi� olanla

ayn� program tipinde ba�ka bir yay�n bulmaya çal���r.
� �stedi�iniz program tipinde istasyon

bulunamad���nda yakla��k 5 saniye süreyle ekranda
“EMPTY” görüntülenir ve radyo önceki istasyona
döner.

Program tiplerinin haf�zaya girilmesi
E00721400063

Haf�zaya en fazla 6 program tipi girilebilir.
A�a��da tan�mlanan ad�mlar� izleyin.

1. Haf�zaya girilecek program tipini ayarlamak için
TUNE dü�melerinden birine (6) bas�n.

2. Haf�za seçme dü�melerinden (3) birisine 2 saniye
veya daha fazla bas�n. Program tipi haf�zaya
girilirken ses k�sa bir süre kesilir. Haf�zaya giri�e
tekabül eden dü�menin numaras� ve program tipi
gösterilir.

3. Dü�meye basmak ve iki saniye içinde b�rakmak
suretiyle önceden kaydedilmi� haf�za ayar� geri
getirilir.
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Program tipi ekran�n�n dilinin de�i�tirilmesi için
E00721500123

�ngilizce, Frans�zca, Almanca, �sveççe, �spanyolca ve
�talyanca dilleri aras�nda istedi�inizi seçebilirsiniz.

1. Program tipi ekran modunun dilini seçmek için
“TUNE ” dü�mesine (6) iki saniye veya daha uzun
süreyle bas�n.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa
30.

2. Bir dil seçmek için TUNE dümesini (6) ayarlayn.

NOT
� Bir mod seçtikten sonra a�a��daki ad�mlardan birisini

uygulayarak fonksiyon ayar modundan ç�kabilirsiniz:
• TUNE dü�mesine (6) en az 2 saniye süreyle bas�n.
• 10 saniye süreyle herhangi bir giri� yapmay�n.
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Trafik bilgileri
E00721600182

FM yay�nlar�n� al�rken veya kompakt diskler çal�n�rken
radyo otomatik olarak trafik bilgisi yay�nlar�na geçer.
Bu fonksiyonlar� seçmek için a�a��daki talimatlar�
uygulay�n.

1. TP dü�mesine (4) bas�n. Ekranda “TP” (11) ibaresi
görünür.
RDS verileri okunabiliyorsa ekranda “RDS” (10)
ibaresi gösterilir. De�ilse yakla��k 5 dakika süreyle
ekranda “NO RDS” ibaresi görüntülenir.

2. Radyo o anda seçili olan istasyonda veya ba�ka bir
istasyonda trafik bilgileri alg�lad���nda ekranda 5
saniye süreyle “TRAF INF” yaz�s� ve ard�ndan 2
saniye süreyle frekans gösterilir. Daha sonra,
dinleyece�iniz trafik bilgilerini yay�nlayan istasyonun
ad� görüntülenir. Normal audio programlar�n�
dinlemek için ve trafik bilgilerini dinlemek için ses
seviyeleri ayr� ayarlan�r. Bu nedenle ses seviyesi
otomatik olarak son trafik bilgilerinin al�nd���nda
ayarlanan seviyeye geçer. Trafik bilgileri yay�n�
bitti�inde radyo daha önce al�nan programa ve ona
tekabül eden ses seviyesine döner.

3. Daha önceki duruma dönmek için TP dü�mesine (4)
bas�n.

NOT
� “TP” yanarken radyo, TUNE dü�mesi (6) ayarlansa

bile sadece TP istasyonlar�nda durur.
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TP (Trafik bilgileri program�) arama fonksiyonu 
E00721800083

Trafik bilgi program� bekleme fonksiyonu aç�l�r (TP
göstergesi (11) ekranda gösterilir) ve yakla��k 45 saniye
sonra zay�f sinyal veya trafik bilgisi yay�n� yapmayan bir
istasyona bir TP istasyonundan de�i�iklik yap�lmas�
nedeniyle istasyon ayar� yap�l�rsa RDS göstergesi (10)
kapand���ndan bip sesi 5 kez duyulur ve otomatik olarak
tüm frekanslarda bir TP istasyonu aran�r.

TP arama fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 30.

Acil durum yay�nlar�
E00721700112

Kontak anahtar� “ACC” veya “ON” konumunda bir FM
yay�n� al�n�rken veya CD çal�n�rken bir acil durum yay�n�
yakalan�rsa, ekranda “ALARM” yaz�s� görüntülenir ve acil
durum yay�n� mevcut program� kesintiye u�rat�r. Normal
audio programlar�n� dinlemek için ve acil durum
yay�nlar�n� dinlemek için ses seviyeleri ayr� ayarlan�r. Bu
nedenle ses seviyesi otomatik olarak son kez bir acil
durum yay�n�n�n veya trafik bilgilerinin al�nd���nda
ayarlanan seviyeye geçer. Acil durum yay�n� bitti�inde
radyo daha önce al�nan programa ve ona tekabül eden
ses seviyesine döner.
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Fonksiyon ayar modu
E00722500250

A�a��daki fonksiyonlar� de�i�tirmek mümkündür:
� AF
� CT
� REG
� TP-S
� PI-S
� Program tipi ekran�n�n dili
� SCV
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1. Fonksiyon ayar modunu seçmek için TUNE
dü�mesine (6) iki saniye veya daha uzun süreyle
bas�n.

2. De�i�tirmek istedi�iniz modu seçmek için TUNE
dü�mesine (6) arka arkaya bas�n.
S�ra �öyledir: AF → CT → REG → TP-S → PI-S →
PTY ekran� dili → SCV → PHONE → Fonksiyon
ayar modu OFF.

NOT
� Ekranda “PHONE” yaz�s� görünmesine ra�men

telefon fonksiyonu çal��maz.
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3. Devreye al�nacak veya devreden ç�kar�lacak her bir
mod için istenilen ayar� a�a��daki gibi seçin.
Ayar ekranda görüntülenir.

NOT
� Bir mod seçtikten sonra a�a��daki ad�mlardan birisini

uygulayarak fonksiyon ayar modundan ç�kabilirsiniz:
• TUNE dü�mesine (6) en az 2 saniye süreyle bas�n.
• 10 saniye süreyle herhangi bir giri� yapmay�n.

� Program tipi ekran dili ayarlar� konusunda talimatlar
için, “Program tipi ekran dilinin de�i�tirilmesi”
konusuna bak�n, sayfa 27.
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CD kontrol paneli ve ekran�
E00709500774

1- AM/FM tu�u 13- FOLDER dü�mesi
2- CD (CD modu de�i�tirme) tu�u 14-  (parça yukar�) tu�u
3- PWR (On-Off) dü�mesi 15-  (parça a�a��) tu�u
4- PAGE (parça ad� tarama) dü�mesi 16- CD göstergesi
5- DISP (ekran) tu�u 17- FOLDER göstergesi
6- RPT (tekrar) tu�u 18- TRACK (parça numaras�) göstergesi
7- RDM (rastgele) tu�u 19- TAG (etiket) göstergesi
8-  (H�zl�-geri) tu�u 20- RPT (tekrar) göstergesi
9-  (H�zl�-ileri) tu�u 21- RDM (rastgele) göstergesi

10- SCAN (tarama) tu�u 22- Ekran
11- D��ar� ç�karma tu�u 23- D-RPT göstergesi
12- CD giri�i 24- D-RDM göstergesi
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Bir CD dinleme
E00709601886

1. Diski, etiket yukar� bakacak �ekilde yerle�tirin.
Bir disk tak�l�nca CD göstergesi (16) yanar ve CD
çalar radyo kullan�lmakta olsa bile çalmaya ba�lar.
Radyo kullanmakta olsa bile cihazda bir disk varken
veya disk giri�ine (12) bir disk yerle�tirildi�inde CD
dü�mesine (2) bas�l�rsa CD çalar da çalmaya ba�lar.

2. CD’yi durdurmak için PWR tu�una (3) basarak
kapat�n veya AM/FM dü�melerine (1) basarak radyo
moduna geçin veya ç�karma dü�mesine (11)
basarak diski d��ar� ç�kar�n.

NOT
� Ses �iddetini ve tonunu ayarlamak için “Ses �iddetini

ayarlama” konusuna, sayfa 17 ve  “Tonu ayarlama”
konusuna bak�n, sayfa 18.

� 8 cm kompakt disk kullan�ld���nda, çalmak için
adaptöre ihtiyaç yoktur. Diski disk yükleme deli�inin
ortas�na tak�n.

� Kompakt disklerin kullan�lmas� ile ilgili olarak bilgi
için, “Kompakt disklerin kullan�m�” konusuna bak�n,
100.

Müzik CD’si dinleme

CD çalarda bir disk varsa CD tu�una (2) bas�n. Audio
sistem CD moduna girer ve çalmaya ba�lar. Ekrandaki
parça numaras� ve çalma zaman� gözükür. Diskin
içindeki parçalar birbiri ard� s�ra ve sürekli olarak çal�n�r.
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MP3 CD'si dinleme
CD çalar CD-ROM’lar, CD-R’lar (kay�t edilebilir CD’ler),
ve CD-RW’lar (tekrar kay�t edilebilir CD’ler) üzerindeki
kay�tl� MP3 dosyalar�n�n (MPEG Audio Layer-3),
ISO9660 Seviye 1/Seviye 2, Joliet ve Romeo format�nda
çal�nmas�na izin verir. Her disk azami 16 düzeye ve
255’e kadar dosyay� 100’e kadar klasörde tutabilir.
MP3’ün çal�nmas� s�ras�nda ID3 etiket bilgisi
gösterilebilir. ID3 etiketleri konusunda bilgi için, “CD
metni ve MP3 parça görüntüleme” konusuna bak�n, sayfa
40.

CD çalarda bir disk varsa CD tu�una (2) bas�n.
Bu ekranda “READING (okuma)” ibaresi görüntülenir,
daha sonra çalma ba�lar. Klasör numaras�, parça
numaras�, çalma zaman� ve MP3 göstergesi ekranda
görünür.

NOT
� Üzerine hem CD-DA (CD-Digital Audio) hem de MP3

dosyalar� kaydedilmi� bir diski dinlerken CD tu�una 2
saniye veya daha uzun bir süre (bir bip sesi duyana
kadar) basmak suretiyle CD-DA’n�n okunmas�, MP3
dosyalar�n�n okunmas� ve harici ses giri�i modu
aras�nda geçi� yapabilirsiniz.
Harici ses sistemi giri�i hakk�nda bilgi almak için
"Harici audio giri� fonksiyonunu kullanma* konusuna
bak�n, sayfa 89.

� Hem CD-DA hem de MP3 dosyalar� içeren bir diskte
otomatik olarak önce CD-DA dosyalar� çal�n�r.

� Çal�nan müzi�in ses kalitesi �ifreleme yaz�l�m�na ve
bit de�erine ba�l� olarak farkl�l�k gösterir. Daha fazla
bilgi için �ifreleme yaz�l�m� ile ilgili kullan�c� el
kitab�na bak�n.

� Disk üzerindeki dosyalar�n ve klasörlerin yerle�imine
ba�l� olarak çalmaya ba�lay�ncaya kadar biraz
zaman geçebilir.

� Bu ünitede MP3 çevirme ve yazma yaz�l�m�
bulunmaz.

� Belli yaz�l�m veya CD kay�t cihazlar� ile kaydedilmi�
bir MP3’ü çalmakta veya MP3 dosyalar�n�n bilgilerini
görüntülemede sorunlarla kar��la�abilirsiniz (CD-
R/RW sürücüler).

� MP3 d���nda çok fazla say�da klasör veya dosya
kaydederseniz çalmaya ba�lamadan önce bir süre
geçebilir.

� Bu ünite MP3 dosyalar�n� kaydetmez.
� CD-Rs/RW’ler ile ilgili bilgi için, “CD-R/RW’ler ile ilgili

notlar” konusuna bak�n, sayfa 102.
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Klasör seçme s�ras�/MP3 dosyas� çalma s�ras� (örnek)  D�KKAT!
� MP3 format�nda olmayan ve dosya uzant�s�

“.mp3” olan bir dosyay� çalmaya çal��mak
hoparlörlerde parazite ve hoparlör hasar�na
sebep olabilir ve kula��n�za zarar verebilir.

Klasör seçme
S�ras�

Dosya seçme
S�ras�

Kök klasör (kök dizini)

A�aç 1 A�aç 2 A�aç 3 A�aç 4
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Diskin h�zl� ileri/geri al�nmas�
H�zl� ileri

 tu�una (9) bas�l� tutulurken disk ileriye do�ru h�zl�
al�n�r.
Dü�me serbest b�rak�l�nca çalma ba�lar.

H�zl� geri
 tu�una (8) bas�l� tutulurken disk geriye do�ru h�zl�

al�n�r.
Dü�me serbest b�rak�l�nca çalma ba�lar.

�stenilen bir klasörün seçilmesi (sadece MP3 
CD’leri)
�stedi�iniz klasörü FOLDER dü�mesini (13) çevirerek
seçebilirsiniz.

Klasör yukar�
�stenilen klasör numaras� ekranda görünene kadar
FOLDER dü�mesini (13) çevirin.

Klasör a�a��
�stenilen klasör numaras� ekranda görünene kadar
FOLDER dü�mesini (13) saat yönünün tersine çevirin.
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�stenilen bir parçan�n seçilmesi
 veya  tu�unu (15 veya 14) kullanarak bir disk

üzerindeki parçalar� ça��rabilirsiniz.

Parça yukar�
 tu�una (14) her bas��ta �ark� atlar.

Ekran penceresinde seçilen parçan�n parça numaras�
gösterilir.

Parça a�a��
 tu�una (15) her bas��ta �ark� atlar.

Ekran penceresinde seçilen parçan�n parça numaras�
gösterilir.

Bir parçan�n tekrarlanmas�
Bir parçan�n tekrarlanmas�
Ayn� parçay� tekrarlamak için RPT tu�una (6) bas�n.
RPT tu�una bas�l�rsa RPT göstergesi (20) yanar.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Ayn� klasördeki parçalar� tekrarlamak için (sadece 
MP3 CD’leri)
Bir �ark� çal�n�rken RPT tu�una (6) 2 saniye veya daha
fazla süreyle (bir bip sesi duyana kadar) bas�n. D-RPT
göstergesi (23) yanar ve o anda çalmakta olan �ark�y�
içeren dosyadaki tüm �ark�lar� disk tekrarlar.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

NOT
� Hem CD-DA hem de MP3 dosyalar� içeren bir diskte

tekrarlama modu, sadece ayn� formatta olan
dosyalar�n (sadece CD-DA veya sadece MP3
dosyalar�) tekrarlanmas�n� sa�lar.

BK0127400EN book  Page 38  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Konforlu ve rahat sürü�

5-39

5

Parçan�n çal�nma s�ras�n� de�i�tirmek için 
Bir diskin rastgele çal�nmas� (sadece müzik CD’leri)
RDM tu�una bas�l�rsa, (7) RDM göstergesi (21) görülür
ve çal�nmakta olan parçalar rasgele seçilir.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Bir klasörün rastgele çal�nmas� (sadece MP3 CD’leri)
RDM tu�una bas�l�rsa, (7) RDM göstergesi (21) görülür
ve çal�nmakta olan parçalar güncel olarak seçilmi� olan
klasörden rasgele seçilir.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Bir diskin üzerindeki tüm klasörlerin rastgele 
çal�nmas� (sadece MP3 CD’leri)
RDM tu�una (7) 2 saniye veya daha fazla süreyle (bir bip
sesi duyana kadar) bas�n. D-RDM göstergesi (24) yanar
ve çal�nan parçalar diskteki tüm klasörlerden rasgele
seçilmi� olacak.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

NOT
� Hem CD-DA hem de MP3 dosyalar� içeren bir diskte

rastgele mod, sadece ayn� formatta olan dosyalar�n
(sadece CD-DA veya sadece MP3 dosyalar�)
rastgele bir s�rayla çal�nmas�n� sa�lar.

Çalma için bir disk üzerindeki her bir parçan�n
ba�lang�c�n� bulma
SCAN dü�mesine (10) bas�n. Ekranda (22) “SCAN”
görülür ve CD çal�c� disk üzerindeki her parçan�n ilk 10
saniyesini çalar. Tarama modu seçilirken parça numaras�
yan�p söner.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

NOT
� Disk üzerindeki tüm parçalar tarand�ktan sonra

diskin çal�nmas�, tarama ba�lat�ld���nda çal�nan
parçan�n ba��ndan tekrar ba�lar.

� Radyo veya CD kullan�m� seçildi�inde tarama modu
iptal edilir.

� Hem CD-DA hem de MP3 dosyalar� içeren bir diskte
tarama modu, sadece ayn� formatta olan dosyalar�n
(sadece CD-DA veya sadece MP3 dosyalar�)
çal�nmas�n� sa�lar.

Diskleri ç�karma
Ç�karma dü�mesine (11) bas�ld���nda, disk otomatik
olarak durur ve ç�kar�l�r. Sistem otomatik olarak radyo
moduna döner.

NOT
� 15 saniye geçmeden önce ç�kar�lm�� olan bir diski

almazsan�z disk yeniden yüklenir.
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CD metni ve MP3 ba�l��� görüntüleme
E00725000328

CD çalar ID3 etiket bilgileri dahil CD metnini ve MP3’ün
ad�n� gösterebilir.
CD metni
CD çalar disk ve parça isimlerini, dönü�türülmü� disk ve
parça isim bilgisi olan diskler için gösterebilir. A�a��daki
s�rayla seçimler yapmak için DISP tu�una (5) arka arkaya
bas�n: Disk ad� → Parça ad� → Normal görüntüleme
modu.

NOT
� Ekranda azami 12 karakter görüntülenebilir. Bir disk

ad� veya parça ad� 12’den fazla karaktere sahipse bir
sonraki 12 karakteri görmek için PAGE dü�mesine
(4) bas�n.

� Görüntülenecek herhangi bir parça bilgisi yoksa
ekranda “NO TITLE” ibaresi görüntülenir.

� CD çalar�n gösteremedi�i karakterler “•” olarak
gösterilir.

MP3 ba�l�klar�
CD çalar klasör ve parça isimlerini klasör ve parça bilgisi
de�i�tirilmi� diskler için gösterebilir. A�a��daki s�rayla
seçimler yapmak için DISP tu�una (5) arka arkaya bas�n:
Disk ad� → Parça ad� → Normal görüntüleme modu.

Örnek

Disk 
ad�

Parça
ad�

Örnek

Klasör
ad�

Parça
ad�
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ID3 etiket bilgisi
CD çalar ID3 etiket bilgileri ile kaydedilmi� olan dosyalar
için ID3 etiket bilgilerini gösterebilir.

1. ID3 etiket bilgisine geçmek için DISP tu�una (5), 2
saniye veya daha uzun bir süreyle bas�n. Ekranda
TAG göstergesi (19) görünür.

2. A�a��daki s�rayla seçimler yapmak için DISP tu�una
arka arkaya bas�n: album ad� → parça ad� → �ark�c�
ad� → normal görüntüleme modu.

NOT
� ID3 etiket bilgisinden klasör ad�na dönmek için DISP

dü�mesine tekrar 2 saniye veya daha uzun bir
süreyle bas�n.

� Görüntülenecek herhangi bir parça bilgisi yoksa
ekranda “NO TITLE” ibaresi görüntülenir.

� Ekranda azami 12 karakter görüntülenebilir. Bir
klasör ad�, parça ad� veya ID3 etiket bilgisi 12’den
fazla karaktere sahipse bir sonraki 12 karakteri
görmek için PAGE dü�mesine (4) bas�n.

� Azami 32 karakterlik klasör adlar� ve parça adlar�
görüntülenebilir. Azami 30 karakterlik ID3 etikete
bilgileri görüntülenebilir.

� CD çalar�n görüntüleyemedi�i karakterler “•” olarak
gösterilir.

CD de�i�tiricili, dijital olarak 
ayarlanabilen LW/MW/FM radyo*

E00708501862

Ses sistemi kontak anahtar� sadece “ON” veya “ACC”
konumundayken kullan�labilir.

NOT
� Motor çal��mad��� zaman ses sistemini kullanmak

için kontak anahtar�n� “ACC” konumuna çevirin.
Kontak anahtar�, “ACC” konumunda b�rak�lm�� ise,
aksesuar�n enerjisi belirli bir süre sonra otomatik
olarak kapan�r ve audio sistemini kullanma imkan�
olmaz. Dü�me “ACC” konumundan ba�ka bir
konuma al�n�rsa, aksesuarlara tekrar güç
sa�lanacakt�r. “ACC otomatik kesme fonksiyonu”
konusuna bak�n 4-16.

� Araçta bir cep telefonu kullan�l�rken ses donan�m�
taraf�ndan araç içerisinde parazit duyulabilir. Bu ses
donan�m�nda bir ar�za oldu�u anlam�na gelmez.
Böyle bir durumda cep telefonunu ses
donan�m�ndan olabildi�ince uzak bir yerde kullan�n.

� Ses donan�m�na yabanc� nesneler veya su girerse
veya ses donan�m�ndan duman veya garip kokular
ç�karsa, ses sistemini hemen kapat�n. Kontrol
ettirmenizi öneririz. Kendiniz onarmaya çal��may�n.
Kalifiye bir personel taraf�ndan kontrol edilmeden
sürekli kullanmaktan kaç�n�n.

� Amplifikatör (mevcut ise), ön sa� koltu�un alt�na
yerle�tirilmi�tir. Amplifikatöre güçlü darbe gelmemesi
gerekir. Amplifikatör zarar görebilir ve çal��mayabilir.
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Ses yüksekli�i ve ses tonu kontrol paneli
E00708600707

Ses yüksekli�ini ayarlamak için
E00708700261

VOL (Ses yüksekli�i kontrol)
Ses yüksekli�ini art�rmak için VOL dü�mesini (2) saat
yönünde çevirin; ses yüksekli�ini azaltmak için saat
yönünün tersine çevirin.

Ses tonunu ayarlamak için
E00708800741

Seçmek için SOUND dü�mesine (4) bas�n: SUB PUNCH
→ T�P → FIELD → BASS → MID → TREBLE → FADER
→ BALANCE → ses kontrol modu OFF.

NOT
� SUB LEVEL sadece yüksek kaliteli ses sistemi olan

araçlarda ayarlanabilir.
Yüksek kaliteli bir ses sistemi olmayan araçlarda
SOUND dü�mesine (4) bas�nca ekranda gösterim
TYPE seçene�inden ba�lar.

ÇABUK ER���M MODU
Ses özelle�tirme özelliklerine çabuk eri�im için SOUND
dü�mesine (4) bas�n ve tutun, daha sonra istedi�iniz ses
özelle�tirme ayar�na eri�mek için dü�meyi saat yönünün
tersine veya saat yönünde çevirin. Ayar yapmak için
dü�meyi serbest b�rak�n.

TUTMA MODU
Audio ayar modu s�ras�nda SOUND dü�mesine (4)
bas�l�r ve 2 saniyeden fazla tutulursa “Hold” (haf�zada
tutma) moduna geçi� yapar. SOUND dü�mesine (4)
tekrar 2 saniyeden fazla bas�l�ncaya kadar seçilen audio
modu korunur.

SUB PUNCH (Subwoofer ses kontrolü) 
�stenilen subwoofer ses seviyesini belirlemek için.

1- PWR (On-Off) dü�mesi
2- VOL (Ses kontrol) dü�mesi
3- Ekran
4- SOUND (Ses kontrolu) dü�mesi
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TYPE (Akustik karakteristik seçim)
1. �stenilen müzik tipini seçmek için SOUND dü�mesini

(4) çevirin.
2. Audio sistemi istenilen müzik tipini ayarlamak için

SOUND dü�mesine (4) bas�n.

FIELD (Ses alan� seçme)
1. �stenilen ses alan�n� seçmek için SOUND dü�mesini

(4) çevirin.
2. Audio sistemi istenilen ses alan�n� ayarlamak için

SOUND dü�mesine (4) bas�n.

BASS (Bas ton kontrolü)
�stenilen bas tonunu seçmek için SOUND dü�mesini (4)
çevirin.

MID (ORTA) (orta ton kontrolü)
�stenilen orta tonu seçmek için SOUND dü�mesini (4)
çevirin.

TREBLE (T�Z) (Tiz ton kontrolü) 
�stenilen tiz tonu seçmek için SOUND dü�mesini (4)
çevirin.

Akustik
karakteristikler Ayr�nt�lar

CLASSIC
Düzgün bir ses dengesi gerektiren 
klasik müzik için optimum akustik 
karakteristikler.

JAZZ (CAZ)

Bas, orta seviye ve tiz ile ilgili farkl�
modülasyonlara uygulanan bir 
atmosferik ses gerektiren caz müzi�i
için optimum akustik karakteristikler.

POP
Modüle edilmi� bas ve tiz ile gevrek bir 
vokal ses gerektiren pop müzi�i için 
optimum akustik karakteristikler.

ROCK
Orta düzeyi vurgulayan bir h�z duygusu 
olan bir ses gerektiren rock müzi�i için 
optimum akustik karakteristikler.

HIP-HOP
Bas sesi vurgulayan güçlü bir ses 
gerektiren hip hop müzik için optimum 
akustik karakteristikler.

Ses alan� tipi Ayr�nt�lar

NORMAL
Bu ses alan� vokallerin önde oldu�u ve 
enstrümanlar�n dinleyicilerin ku�att���
yerde bu ses alan� bir ses efekti yarat�r.

STAGE
Bu ses alan� vokaller sahnede ve 
sürücünün hemen önündeymi� gibi bir 
ses efekti yarat�r.

LIVE
Bu ses alan� dinleyicilerin her yönden 
gelen seslerle ku�at�lm�� oldu�u canl�
bir toplant� yerine benzer bir ses etkisi 
yarat�r.

HALL
Bu ses alan� yans�yan akustikleri olan 
bir konser salonuna benzer ses efektleri 
yarat�r.
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FADER (Ön/Arka balans kontrolü) 
Ön ve arka hoparlörlerden gelen sesi dengelemek için
SOUND dü�mesini (4) çevirin.

BALANCE (BALANS) (Sol/Sa� balans kontrolü)
Sol ve sa� hoparlörlerden gelen sesi dengelemek için
SOUND dü�mesini (4) çevirin.

NOT
� 0 seçilirse, bip sesi duyulur.
� SUB PUNCH, TYPE veya FIELD de�i�tirilince, ses

k�sa süreli olarak kesilir, fakat bu bir ar�za oldu�unu
göstermez.

� Radyo veya CD’den birisi kullan�l�rsa veya 10 saniye
içerisinde bir ayar yap�lmazsa audio kontrol modu
kapan�r.

SCV (H�za duyarl� ses) fonksiyonu 
E00726800482

SCV fonksiyonu arac�n h�z�na göre VOLUME, BASS,
MID, ve TREBLE ayarlar�n� otomatik olarak yapan bir
özelliktir.
SCV fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 55.
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Radyo kontrol paneli ve ekran�
E00708900784

1- PWR (On-Off) dü�mesi
2- AM/FM (FM/MW/LW seçme) dü�mesi
3- Haf�za seçme dü�meleri
4- TUNE dü�mesi
5- SEEK (ARAMA) (Yukar� do�ru arama) tu�u
6- SEEK (ARAMA) (A�a�� do�ru arama) tu�u
7- FM (FM1/FM2/FM3) göstergesi
8- ST (Stereo) göstergesi
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Radyo dinlemek için
E00709000548

1. Radyoyu açmak için PWR dü�mesine (1) veya
AM/FM dü�mesine (2) bas�n.
Radyoyu kapatmak için PWR dü�mesine tekrar
bas�n.

2. �stenilen band� seçmek için AM/FM tu�una (2) bas�n.
3. Bir radyo yay�n istasyonuna ayarlamak için TUNE

dü�mesine (4) çevirin veya SEEK dü�mesine (5
veya 6) veya haf�za seçme dü�melerine (3) bas�n.

Radyoyu ayarlamak için
E00709100422

Otomatik ayar
SEEK tu�una (5 veya 6) bast�ktan sonra al�nabilen bir
istasyon otomatik olarak seçilir ve istasyonun al�nmas�
ba�lar.

Manuel ayar
TUNE dü�mesinin (4) her ayarlan���nda frekans de�i�ir.
�stenilen radyo yay�n istasyonunu seçmek için dü�meyi
çevirin.

Frekanslar� haf�zaya girmek için 
E00716100844

Manuel ayar
Haf�za seçme dü�melerine (3) FM band�nda (6 FM1, 6
FM2 ve 6 FM3 istasyonu) ve MW ve LW band�n�n her
birinde 6 istasyon olmak üzere azami 18 istasyon
atayabilirsiniz. (Haf�za seçme dü�mesine kay�t edilmi�
olan istasyonlar yeni atanan istasyonlarla de�i�tirilir.)

A�a��da tan�mlanan ad�mlar� izleyin.
1. Haf�zada tutmak istedi�iniz frekans� ayarlamak için

SEEK dü�mesine (5 veya 6) bas�n veya TUNE
dü�mesine (4) çevirin.

2. Bip sesi ç�k�ncaya kadar haf�za seçme tu�lar�ndan
(3) birine bas�n.
Frekans haf�zaya girilirken ses bir anl�k kesilir.
Haf�zadaki giri�e uyan tu�un say�s� ile frekans
gösterilir.

3. Dü�meye basmak ve 1 saniye içinde b�rakmak
suretiyle önceden kaydedilmi� haf�za ayar� geri
getirilir.

NOT
� Akü kutup ba�lar�n�n ç�kar�lmas� haf�zada kay�tl� olan

tüm radyo frekanslar�n�n silinmesine neden olur.
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Otomatik ayar
Güncel olarak seçilmi� olan tüm manuel olarak
ayarlanm�� istasyonlar, bu yöntem ile bantta sinyalin
gücüne göre ayn� banttaki istasyonlarla de�i�tirilir.
Radyo FM band�nda 6 istasyonu (sadece FM3 istasyonu)
ve MW ile LW band�n�n her birinde 6 istasyonu otomatik
olarak seçer.

A�a��da tan�mlanan ad�mlar� izleyin.
1. Radyo modu seçili iken AM/FM dü�mesini (2), 2

saniye veya daha fazla bas�l� tutun. En dü�ük
frekansl� istasyonlar için en küçük numaral� dü�me
atanarak, en güçlü sinyali olan 6 istasyon haf�za
seçme dü�melerine (3) otomatik olarak atan�r.

2. Daha sonra bir kanal numaras� seçmek için haf�za
seçme dü�mesine bas�nca, radyo bu numaraya
atanan istasyonu çalmaya ba�lar.

NOT
� FM1 veya FM2 band�n� ayarlarken AM/FM

dü�mesine (2) 2 saniye veya daha fazla basarsan�z,
radyo otomatik arama/kaydetmenin etkinle�tirildi�i
FM3 band�na otomatik olarak gelir.
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Radyo veri sistemi (RDS)
E00709200289

1- PWR (On-Off) dü�mesi 8- SEEK (ARAMA) (A�a�� do�ru arama) tu�u
2- AM/FM (FM/MW/LW seçme) dü�mesi 9- CT (Saat) göstergesi 
3- Haf�za seçme dü�meleri 10- RDS (Radyo veri sistemi) göstergesi
4- TP (Trafik program�) dü�mesi 11- TP (Trafik program�n� tan�mlama) göstergesi
5- PTY (Program tipi) dü�mesi 12- PTY (Program tipi) göstergesi
6- TUNE dü�mesi 13- REG (Bölgesel program) göstergesi
7- SEEK (ARAMA) (Yukar� do�ru arama) tu�u 14- Ekran
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Normal FM yay�n programlar�na ek olarak RDS, PI
(program tan�mlama) sinyalini ve gönderilen AF
(alternatif frekans) listesini kullan�r ve AF listesinden ayn�
program� gönderen FM istasyonlar�n� seçer ve en güçlü
sinyal yo�unlu�u olan istasyona otomatik olarak
ayarlan�r.
Güncel olarak almakta oldu�unuz istasyonun hizmet
alan�ndan uzakla��rken, bu nedenle örne�in ayn�
program�n yay�nlanmakta olan di�er istasyonuna
dönmeden uzun yolculuklarda bir program� dinlemeye
devam edebilirsiniz.
RDS radyo ayn� zamanda program tiplerinin s�n�rl� olarak
al�nmas�, EON (geli�mi� di�er a�) trafik anonsunun
al�nmas�n�n kesintiye u�ramas� ve bölgesel programlar�n
s�n�rl�/s�n�rs�z al�nmas� özelliklerini ta��r.

AF (Alternatif Frekans) fonksiyonu 
E00720900162

AF fonksiyonu ayn� program� yay�nlayan bir istasyon
bulur ve AF listesinin en güçlü sinyali olan istasyonu
seçer.
Siz manuel olarak kapatmad���n�z sürece AF fonksiyonu
her zaman aç�k kal�r.

AF fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 55.

CT (Saat) fonksiyonu 
E00721000072

Yerel RDS istasyonlar�ndan gelen sinyali kullanarak saat
otomatik olarak ayarlanabilir. “Dijital saat” konusuna
bak�n, sayfa 104.

REG (Bölgesel) fonksiyon
E00721100116

REG fonksiyonu ,bölgesel programlar� yay�nlayan
istasyonlar�n al�nmas�n� engeller.
Ülkeye veya bölgeye göre bölgesel programlama ve
bölgesel a�lar farkl� bir �ekilde düzenlenir (saate, ülkeye
veya yay�n alan�na göre de�i�tirilebilir), böylece bölgesel
programlar� otomatik olarak almak istemezseniz bölgesel
programlar� almayan REG ON ayarlayabilirsiniz.

REG fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 55.

PI (Program Tan�mlama) arama fonksiyonu
E00721200205

Uzun mesafelerde yolculuk ederken ve önceden
ayarlanm�� olan istasyon zay�f iken, radyo AF listesinde
ayn� PI kodu olan ayn� program�n di�er frekans yay�n�n�
ara�t�r�r.
Ayn� program� yay�nlayan ba�ka frekans yoksa, radyo
bölgesel programlamay� yay�nlayan bir frekans� ara�t�r�r.
Radyo bölgesel programlamay� ara�t�rmay� ba�ar�r ve
sonra ekranda REG göstergesi (13) görülür.
Radyo bölgesel programlamay� ara�t�rmay�
ba�aramazsa, önceden ayarlanm�� olan istasyona geri
döner.

Baz� araçlarda, PI fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 55.

NOT
� Arama yap�l�rken ses kesilir. Ekranda, ”WAIT”

(bekle) veya “SEARCH” (arama yap) komutlar�
görüntülenir.
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PTY (Program tipi) 
E00721300219

RDS yay�nlar� a�a��daki gibi program tipine (PTY) göre
s�n�fland�r�l�r. �stenilen PTY’yi seçmek için TUNE
dü�mesini (6) kullan�n.

1. NEWS (HABERLER)
2. AFFAIRS (GÜNCEL OLAYLAR)
3. INFO (B�LG�)
4. SPORT (SPOR)
5. EDUCATE (E��T�M)
6. DRAMA
7. CULTURE (KÜLTÜR)
8. SCIENCE (B�L�M)
9. VARIED (ÇE��TL�)

10. POP M (POP MÜZ�K)
11. ROCK M (ROCK MÜZ�K)
12. EASY M (HAF�F MÜZ�K)
13. LIGHT M (HAF�F KLAS�K MÜZ�K)
14. CLASSICS (KLAS�K MÜZ�K)
15. OTHER M (D��ER MÜZ�K)
16. WEATHER (HAVA DURUMU)
17. FINANCE (F�NANS)
18. CHILDREN (ÇOCUK)
19. SOCIAL (SOSYAL)
20. RELIGION (D�N)
21. PHONE IN
22. TRAVEL (GEZ�)
23. LEISURE
24. JAZZ (CAZ)
25. COUNTRY
26. NATION M (ULUSAL MÜZ�K)
27. OLDIES (ESK� PARÇALAR)
28. FOLK M (FOLK MÜZ�K)
29. DOCUMENT (BELGESEL)

BK0127400EN book  Page 50  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Konforlu ve rahat sürü�

5-51

5

�stenilen program tipinde bir yay�n aramak için:
1. PTY dü�mesine (5) bas�n
2. �stenilen PTY’yi seçmek için TUNE dü�mesini (6)

seçin ve bir haf�za seçme dü�mesine (3) bas�n.
3. �stenilen program tipi seçildikten iki saniye sonra

radyo istedi�iniz program tipinde bir yay�n aramaya
ba�lar. Arama s�ras�nda seçilen program tipi
ekranda yan�p söner.

4. Radyo istedi�iniz program tipinde bir istasyon
buldu�unda istasyonun ad� ekranda gösterilir.

NOT
� SEEK tu�una (7 ila 8) bas�l�rsa radyo, seçilmi� olanla

ayn� program tipinde ba�ka bir yay�n bulmaya çal���r.
� �stedi�iniz program tipinde istasyon

bulunamad���nda yakla��k 5 saniye süreyle ekranda
“EMPTY” görüntülenir ve radyo önceki istasyona
döner.

Program tiplerinin haf�zaya girilmesi
E00721400076

Haf�zaya en fazla 6 program tipi girilebilir.
A�a��da tan�mlanan ad�mlar� izleyin.

1. Haf�zaya girilecek program tipini ayarlamak için
TUNE dü�melerinden birine (6) bas�n.

2. Haf�za seçme dü�melerinden (3) birisine 2 saniye
veya daha fazla bas�n. Program tipi haf�zaya
girilirken ses k�sa bir süre kesilir. Haf�zaya giri�e
tekabül eden dü�menin numaras� ve program tipi
gösterilir.

3. Dü�meye basmak ve iki saniye içinde b�rakmak
suretiyle önceden kaydedilmi� haf�za ayar� geri
getirilir.
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Program tipi ekran�n�n dilinin de�i�tirilmesi için
E00721500208

�ngilizce, Frans�zca, Almanca, �sveççe, �spanyolca ve
�talyanca dilleri aras�nda istedi�inizi seçebilirsiniz.

1. Program tipi ekran modunun dilini seçmek için
“TUNE ” dü�mesine (6) iki saniye veya daha uzun
süreyle bas�n.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa
55.

2. Bir dil seçmek için TUNE dümesini (6) ayarlayn.

NOT
� Bir mod seçtikten sonra a�a��daki ad�mlardan birisini

uygulayarak fonksiyon ayar modundan ç�kabilirsiniz:
• TUNE dü�mesine (6) en az 2 saniye süreyle bas�n.
• 10 saniye süreyle herhangi bir giri� yapmay�n.
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Trafik bilgileri
E00721600124

FM yay�nlar�n� al�rken veya kompakt diskler çal�n�rken
radyo otomatik olarak trafik bilgisi yay�nlar�na geçer.
Bu fonksiyonlar� seçmek için a�a��daki talimatlar�
uygulay�n.

1. TP dü�mesine (4) bas�n. Ekranda “TP” (11) ibaresi
görünür.
RDS verileri okunabiliyorsa ekranda “RDS” (10)
ibaresi gösterilir. De�ilse yakla��k 5 dakika süreyle
ekranda “NO RDS” ibaresi görüntülenir.

2. Radyo o anda seçili olan istasyonda veya ba�ka bir
istasyonda trafik bilgileri alg�lad���nda ekranda 5
saniye süreyle “TRAF INF” yaz�s� ve ard�ndan 2
saniye süreyle frekans gösterilir. Daha sonra,
dinleyece�iniz trafik bilgilerini yay�nlayan istasyonun
ad� görüntülenir. Normal audio programlar�n�
dinlemek için ve trafik bilgilerini dinlemek için ses
seviyeleri ayr� ayarlan�r. Bu nedenle ses seviyesi
otomatik olarak son trafik bilgilerinin al�nd���nda
ayarlanan seviyeye geçer. Trafik bilgileri yay�n�
bitti�inde radyo daha önce al�nan programa ve ona
tekabül eden ses seviyesine döner.

3. Daha önceki duruma dönmek için TP dü�mesine (4)
bas�n.

NOT
� “TP” yanarken radyo, TUNE dü�mesi (6) ayarlansa

bile sadece TP istasyonlar�nda durur.
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TP (Trafik bilgileri program�) arama fonksiyonu 
E00721800184

Trafik bilgi program� bekleme fonksiyonu aç�l�r (TP
göstergesi (11) ekranda gösterilir) ve yakla��k 45 saniye
sonra zay�f sinyal veya trafik bilgisi yay�n� yapmayan bir
istasyona bir TP istasyonundan de�i�iklik yap�lmas�
nedeniyle istasyon ayar� yap�l�rsa RDS göstergesi (10)
kapand���ndan bip sesi 5 kez duyulur ve otomatik olarak
tüm frekanslarda bir TP istasyonu aran�r.

TP arama fonksiyonu aç�labilir ve kapat�labilir.
“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa 55.

Acil durum yay�nlar�
E00721700125

Kontak anahtar� “ACC” veya “ON” konumunda bir FM
yay�n� al�n�rken veya CD çal�n�rken bir acil durum yay�n�
yakalan�rsa, ekranda “ALARM” yaz�s� görüntülenir ve acil
durum yay�n� mevcut program� kesintiye u�rat�r. Normal
audio programlar�n� dinlemek için ve acil durum
yay�nlar�n� dinlemek için ses seviyeleri ayr� ayarlan�r. Bu
nedenle ses seviyesi otomatik olarak son kez bir acil
durum yay�n�n�n veya trafik bilgilerinin al�nd���nda
ayarlanan seviyeye geçer. Acil durum yay�n� bitti�inde
radyo daha önce al�nan programa ve ona tekabül eden
ses seviyesine döner.
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Fonksiyon ayar modu
E00722500263

A�a��daki fonksiyonlar� de�i�tirmek mümkündür:
� AF
� CT
� REG
� TP-S
� PI-S
� Program tipi ekran�n�n dili
� SCV
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1. Fonksiyon ayar modunu seçmek için TUNE
dü�mesine (6) iki saniye veya daha uzun süreyle
bas�n.

2. De�i�tirmek istedi�iniz modu seçmek için TUNE
dü�mesine (6) arka arkaya bas�n.
S�ra �öyledir: AF → CT → REG → TP-S → PI-S →
PTY ekran� dili → SCV → PHONE → Fonksiyon
ayar modu OFF.

NOT
� Ekranda “PHONE” yaz�s� görünmesine ra�men

telefon fonksiyonu çal��maz.
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3. Devreye al�nacak veya devreden ç�kar�lacak her bir
mod için istenilen ayar� a�a��daki gibi seçin.
Ayar ekranda görüntülenir.

NOT
� Bir mod seçtikten sonra a�a��daki ad�mlardan birisini

uygulayarak fonksiyon ayar modundan ç�kabilirsiniz:
• TUNE dü�mesine (6) en az 2 saniye süreyle bas�n.
• 10 saniye süreyle herhangi bir giri� yapmay�n.

� Program tipi ekran dili ayarlar� konusunda talimatlar
için, “Program tipi ekran dilinin de�i�tirilmesi”
konusuna bak�n, sayfa 52.
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CD kontrol paneli ve ekran�
E00709500787

1- AM/FM tu�u
2- CD (CD modu de�i�tirme) tu�u
3- PWR (On-Off) dü�mesi
4- LOAD göstergesi
5- LOAD (yükleme) tu�u
6- PAGE (parça ad� tarama) dü�mesi
7- DISP (ekran) tu�u
8- RPT (tekrar) tu�u
9- RDM (rastgele) tu�u

10-  (H�zl�-geri) tu�u
11-  (H�zl�-ileri) tu�u
12- DISC (disk a�a��) tu�u
13- DISC (disk yukar�) tu�u
14- SCAN (tarama) tu�u

15- D��ar� ç�karma tu�u
16- CD giri�i
17- FOLDER dü�mesi
18-  (parça yukar�) tu�u
19-  (parça a�a��) tu�u
20- CD göstergesi
21- FOLDER göstergesi
22- DISC (Disk) göstergesi
23- TRACK (parça numaras�) göstergesi
24- TAG (etiket) göstergesi
25- RPT (tekrar) göstergesi
26- RDM (rastgele modu) göstergesi
27- Ekran
28- D-RPT göstergesi
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Bir CD dinleme
E00709602229

Audio sistemi kapal�yken bile LOAD tu�una (5) veya
ç�karma tu�una (15) basmak suretiyle bir CD yüklenebilir
veya ç�kar�labilir.

1. Ses sistemini açmak ve kapatmak için PWR tu�una
(3) bas�n. Audio sistemi son kullan�lan modda
devreye girer.

2. CD moduna geçmek için CD tu�una (2) bas�n.
CD daha önceden de�i�tiricideyse, de�i�tirici CD’yi
çalmaya ba�lar.

3. CD’yi durdurmak için PWR tu�una (3) basarak cihaz�
kapat�n veya AM/FM tu�una (1) basarak radyo
moduna geçin veya ç�karma tu�una (15) basarak
diski ç�kar�n.

NOT
� Sesin tonunun ayarlanmas� konusunda bilgi için,

“Sesin ayarlanmas�” konusuna, sayfa 42 ve  ”Tonun
ayarlanmas�” konusuna bak�n, sayfa 42.

� CD de�i�tiriciye en fazla 6 CD yerle�tirilebilir.
� Bu otomatik de�i�tiricide 8 cm CD’ler çal�namaz.
� Kompakt disklerin kullan�lmas� ile ilgili olarak bilgi

için, “Kompakt disklerin kullan�m�” konusuna bak�n,
100.

Disk yerle�tirme

Tek bir disk yerle�tirme

1. LOAD tu�una (5) k�sa bir süre bas�n.
2. De�i�tirici ekranda “WAIT” yaz�s�n� görüntüler ve

disk yükleme için kendini haz�rlamaya ba�lar.
3. Otomatik de�i�tirici diski yüklemek için haz�r

oldu�unda LOAD göstergesi (4) yanar ve ekranda
“LOAD DISC No (1~6)” yaz�s� görünür.

4. CD’nin yerine bir disk tak�l�nca disk çalmaya ba�lar.

NOT
� Birden fazla say�da bo� yer varsa DISC tu�lar�na (12

veya 13) basmak suretiyle istedi�iniz yeri
seçebilirsiniz.

29- D-RDM göstergesi
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� De�i�tirici yükleme için haz�r duruma geldikten sonra
yakla��k 15 saniye içinde bir disk yerle�tirmezseniz
yükleme için haz�r bekleme modu iptal edilir.

Tüm diskleri yerle�tirme

1. LOAD tu�una (5) 2 saniye veya daha fazla süreyle
(bir bip sesi duyana kadar) bas�n.

2. De�i�tirici en küçük numaral� bo� yeri seçer ve
yükleme için haz�r moduna geçer.

3. Ekranda “LOAD DISC No. (1-6)” yaz�s�
göründü�ünde bir disk yerle�tirin. Bunun üzerine
de�i�tirici otomatik olarak bir sonraki bo� yeri seçer
ve yüklemeye haz�r moda geçer.

4. Yukar�da aç�klanan ad�mlar� her yerle�tirme yerinde
bir disk olana kadar tekrarlay�n. Ondan sonra son
yerle�tirdi�iniz diskten ba�layarak çalmaya ba�lan�r.

NOT
� De�i�tirici yüklemeye haz�r modundayken LOAD

tu�una (5) tekrar basarsan�z yüklemeye haz�r modu
iptal edilir.

Diskleri ç�karma

Tek bir diski ç�karma
O anda seçili olan diski ç�karmak için ç�karma dü�mesine
(15) k�sa bir süre bas�n.

NOT
� Ekranda “LOAD DISC No. (1-6)” görüntülenirken

ç�karma tu�una (15) basarsan�z yüklemeye haz�r
modu iptal edilir ve bir sonraki disk ç�kar�l�r.

� Ç�kar�lan bir diski 15 saniye geçmeden önce
ç�karmad���n�z takdirde disk tekrar yüklenir ve
ç�karma modu iptal edilir. Tekrar yüklenen disk
çal�nmaz.
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Tüm diskleri ç�karma

1. Ç�karma tu�una (15) 2 saniye veya daha fazla
süreyle (bir bip sesi duyana kadar) bas�n.

2. O anda seçili olan disk ç�kar�l�r. Ç�kar�lan diski
ald���n�zda otomatik olarak bir sonraki disk ç�kar�l�r.

3. Yukar�da aç�klanan ad�mlar� tüm diskler ç�kar�lana
kadar tekrarlay�n. CD de�i�tirici daha sonra
yüklemeye haz�r moduna geçer.

NOT
� Ç�kar�lan bir diski 15 saniye geçmeden önce

ç�karmad���n�z takdirde disk tekrar yüklenir ve
ç�karma modu iptal edilir. Tekrar yüklenen disk
çal�nmaz.

�stenilen bir diskin seçilmesi
�stedi�iniz diski, DISC tu�unu (12 veya 13) kullanarak
seçebilirsiniz. Aktif durumdaki disk ekranda ile gösterilir.

Disk yukar�
�stenilen disk numaras� ekranda görünene kadar DISC
tu�una (13) arka arkaya bas�n.

Disk a�a��
�stenilen disk numaras� ekranda görünene kadar DISC
tu�una (12) arka arkaya bas�n.

Müzik CD’si dinleme

Diskler de�i�tiricideyse CD tu�una (2) bas�n. De�i�tirici
CD moduna geçer ve çalmaya ba�lar. Disk numaras�,
parça numaras� ve çalma zaman� ekranda görünür.
Ünitenin içindeki diskler birbiri ard� s�ra ve sürekli olarak
çal�n�r.
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MP3 CD'si dinleme
De�i�tirici, CD-ROM, CD-R (kay�t yap�labilir CD’ler) ve
CD-RW’ler (tekrar yazd�r�labilir CD’ler) üzerine
kaydedilmi� ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ve Romeo
formatlar�nda MP3 (MPEG Audio Layer-3) dosyalar�n�
çalman�za olanak sa�lar. Her disk azami 16 düzeye ve
255’e kadar dosyay� 100’e kadar klasörde tutabilir.
MP3’ün çal�nmas� s�ras�nda ID3 etiket bilgisi
gösterilebilir. ID3 etiketleri konusunda bilgi için, “CD
metni ve MP3 parça görüntüleme” konusuna bak�n, sayfa
67.

Diskler otomatik CD de�i�tiricisindeyse CD tu�una (2)
bas�n.
Bu ekranda “READING (okuma)” ibaresi görüntülenir,
daha sonra çalma ba�lar. Klasör numaras�, parça
numaras�, çalma zaman� ve MP3 göstergesi ekranda
görünür.

NOT
� Üzerine hem CD-DA (CD-Digital Audio) hem de MP3

dosyalar� kaydedilmi� bir diski dinlerken CD tu�una 2
saniye veya daha uzun bir süre (bir bip sesi duyana
kadar) basmak suretiyle CD-DA’n�n okunmas�, MP3
dosyalar�n�n okunmas� ve harici ses giri�i modu
aras�nda geçi� yapabilirsiniz.
Harici ses sistemi giri�i hakk�nda bilgi almak için
"Harici audio giri� fonksiyonunu kullanma* konusuna
bak�n, sayfa 89.

� Hem CD-DA hem de MP3 dosyalar� içeren bir diskte
otomatik olarak önce CD-DA dosyalar� çal�n�r.

� Çal�nan müzi�in ses kalitesi �ifreleme yaz�l�m�na ve
bit de�erine ba�l� olarak farkl�l�k gösterir. Daha fazla
bilgi için �ifreleme yaz�l�m� ile ilgili kullan�c� el
kitab�na bak�n.

� Disk üzerindeki dosyalar�n ve klasörlerin yerle�imine
ba�l� olarak çalmaya ba�lay�ncaya kadar biraz
zaman geçebilir.

� Bu ünitede MP3 çevirme ve yazma yaz�l�m�
bulunmaz.

� Belli yaz�l�m veya CD kay�t cihazlar� ile kaydedilmi�
bir MP3’ü çalmakta veya MP3 dosyalar�n�n bilgilerini
görüntülemede sorunlarla kar��la�abilirsiniz (CD-
R/RW sürücüler).

� MP3 d���nda çok fazla say�da klasör veya dosya
kaydederseniz çalmaya ba�lamadan önce bir süre
geçebilir.

� Bu ünite MP3 dosyalar�n� kaydetmez.
� CD-Rs/RW’ler ile ilgili bilgi için, “CD-R/RW’ler ile ilgili

notlar” konusuna bak�n, sayfa 102.
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Klasör seçme s�ras�/MP3 dosyas� çalma s�ras� (örnek)  D�KKAT!
� MP3 format�nda olmayan ve dosya uzant�s�

“.mp3” olan bir dosyay� çalmaya çal��mak
hoparlörlerde parazite ve hoparlör hasar�na
sebep olabilir ve kula��n�za zarar verebilir.

Klasör seçme
S�ras�

Dosya seçme
S�ras�

Kök klasör (kök dizini)

A�aç 1 A�aç 2 A�aç 3 A�aç 4

BK0127400EN book  Page 63  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



5-64

Konforlu ve rahat sürü�

5

Diskin h�zl� ileri/geri al�nmas�
H�zl� ileri

 tu�una (11) bas�l� tutulurken disk ileriye do�ru h�zl�
al�n�r.
Dü�me serbest b�rak�l�nca çalma ba�lar.

H�zl� geri
 tu�una (10) bas�l� tutulurken disk geriye do�ru h�zl�

al�n�r.
Dü�me serbest b�rak�l�nca çalma ba�lar.

�stenilen bir klasörün seçilmesi (sadece MP3 
CD’leri)
�stedi�iniz klasörü FOLDER dü�mesini (17) çevirerek
seçebilirsiniz.

Klasör yukar�
�stenilen klasör numaras� ekranda görünene kadar
FOLDER dü�mesini (17) çevirin.

Klasör a�a��
�stenilen klasör numaras� ekranda görünene kadar
FOLDER dü�mesini (17) saat yönünün tersine çevirin.
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�stenilen bir parçan�n seçilmesi
 veya  tu�unu (19 veya 18) kullanarak bir disk

üzerindeki parçalar� ça��rabilirsiniz.

Parça yukar�
 tu�una (18) her bas��ta �ark� atlar.

Ekran penceresinde seçilen parçan�n parça numaras�
gösterilir.

Parça a�a��
 tu�una (19) her bas��ta �ark� atlar.

Ekran penceresinde seçilen parçan�n parça numaras�
gösterilir.

Bir parçan�n tekrarlanmas�
Bir parçan�n tekrarlanmas�
Ayn� parçay� tekrarlamak için RPT tu�una (8) bas�n.
RPT tu�una bas�l�rsa RPT göstergesi (25) yanar.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Bir diskin tekrarlanmas� (sadece müzik CD’leri)
Bir �ark� çal�n�rken RPT tu�una (8) 2 saniye veya daha
fazla süreyle (bir bip sesi duyana kadar) bas�n. D-RPT
göstergesi (28) yanar ve disk üzerindeki tüm �ark�lar
tekrarlan�r.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Ayn� klasördeki parçalar� tekrarlamak için (sadece 
MP3 CD’leri)
Bir �ark� çal�n�rken RPT tu�una (8) 2 saniye veya daha
fazla süreyle (bir bip sesi duyana kadar) bas�n. D-RPT
göstergesi (28) yanar ve o anda çalmakta olan �ark�y�
içeren dosyadaki tüm �ark�lar� disk tekrarlar.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

NOT
� Hem CD-DA hem de MP3 dosyalar� içeren bir diskte

tekrarlama modu, sadece ayn� formatta olan
dosyalar�n (sadece CD-DA veya sadece MP3
dosyalar�) tekrarlanmas�n� sa�lar.
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Parçan�n çal�nma s�ras�n� de�i�tirmek için 
Bir diskin rastgele çal�nmas� (sadece müzik CD’leri)
RDM tu�una bas�l�rsa, (9) RDM göstergesi (26) görülür
ve çal�nmakta olan parçalar rasgele seçilir.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Bir klasörün rastgele çal�nmas� (sadece MP3 CD’leri)
RDM tu�una bas�l�rsa, (9) RDM göstergesi (26) görülür
ve çal�nmakta olan parçalar güncel olarak seçilmi� olan
klasörden rasgele seçilir.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

CD de�i�tiricideki tüm disklerin rastgele çal�nmas�
(sadece müzik CD’leri)
RDM tu�una (9) 2 saniye veya daha fazla süreyle (bir bip
sesi duyana kadar) bas�n. D-RDM göstergesi yanar ve
çal�nmakta olan parçalar CD otomatik de�i�tiriciye
yüklenmi� olan tüm disklerden rasgele seçilir.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Bir diskin üzerindeki tüm klasörlerin rastgele 
çal�nmas� (sadece MP3 CD’leri)
RDM tu�una (9) 2 saniye veya daha fazla süreyle (bir bip
sesi duyana kadar) bas�n. D-RDM göstergesi (29) yanar
ve çalynmakta olan parçalar güncel olarak seçilmi� olan
diskteki tüm klasörlerden rasgele seçilir. Bu moddan
ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

NOT
� Tüm diskler rastgele modunda CD de�i�tiriciye bir

MP3 CD’si yüklenmi�se de�i�tirici bunu atlayarak bir
sonraki müzik CD’sine geçer.

� Hem CD-DA hem de MP3 dosyalar� içeren bir diskte
rastgele mod, sadece ayn� formatta olan dosyalar�n
(sadece CD-DA veya sadece MP3 dosyalar�)
rastgele bir s�rayla çal�nmas�n� sa�lar.

Çalma için bir disk üzerindeki her bir parçan�n
ba�lang�c�n� bulma
SCAN dü�mesine (14) bas�n. Ekranda “SCAN” görülür
ve seçilen disk üzerindeki her parçan�n ilk 10 saniyesini
otomatik de�i�tirici çalar. Tarama modu seçilirken parça
numarasy yanyp söner.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

NOT
� Disk üzerindeki tüm parçalar tarand�ktan sonra

diskin çal�nmas�, tarama ba�lat�ld���nda çal�nan
parçan�n ba��ndan tekrar ba�lar.

� Radyo veya CD kullan�m� seçildi�inde tarama modu
iptal edilir.

� Hem CD-DA hem de MP3 dosyalar� içeren bir diskte
tarama modu, sadece ayn� formatta olan dosyalar�n
(sadece CD-DA veya sadece MP3 dosyalar�)
çal�nmas�n� sa�lar.
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CD metni ve MP3 ba�l��� görüntüleme
E00725000331

Bu de�i�tirici ID3 etiket bilgisi de dahil olmak üzere CD
metni ve MP3 parçalar�n� görüntüleyebilir.
CD metni
Otomatik de�i�tirici, disk ve parça bilgileri de�i�tirilmi�
diskler için disk ve parçalar� görüntüleyebilir. A�a��daki
s�rayla seçimler yapmak için DISP tu�una (7) arka arkaya
bas�n: Disk ad� → Parça ad� → Normal görüntüleme
modu.

NOT
� Ekranda azami 12 karakter görüntülenebilir. Bir disk

ad� veya parça ad� 12’den fazla karaktere sahipse bir
sonraki 12 karakteri görmek için PAGE dü�mesine
(6) bas�n.

� Görüntülenecek herhangi bir parça bilgisi yoksa
ekranda “NO TITLE” ibaresi görüntülenir.

� CD de�i�tiricinin görüntüleyemedi�i karakterler “• ”
�eklinde gösterilir.

MP3 ba�l�klar�
Otomatik de�i�tirici, klasör ve parça bilgileri de�i�tirilmi�
diskler için klasör ve parça adlar�n� görüntüleyebilir.
A�a��daki s�rayla seçimler yapmak için DISP tu�una (7)
arka arkaya bas�n: Disk ad� → Parça ad� → Normal
görüntüleme modu.

Örnek

Disk 
ad�

Parça
ad�

Örnek

Klasör
ad�

Parça
ad�

BK0127400EN book  Page 67  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



5-68

Konforlu ve rahat sürü�

5

ID3 etiket bilgisi
ID3 etiket bilgisi ile kaydedilmi� dosyalar için CD
de�i�tirici ID3 etiket bilgilerini görüntüleyebilir.

1. ID3 etiket bilgisine geçmek için DISP tu�una (7), 2
saniye veya daha uzun bir süreyle bas�n. Ekranda
“TAG” göstergesi (24) görünür.

2. A�a��daki s�rayla seçimler yapmak için DISP tu�una
arka arkaya bas�n: album ad� → parça ad� → �ark�c�
ad� → normal görüntüleme modu.

NOT
� ID3 etiket bilgisinden klasör ad�na dönmek için DISP

dü�mesine (7) tekrar 2 saniye veya daha uzun bir
süreyle bas�n.

� Görüntülenecek herhangi bir parça bilgisi yoksa
ekranda “NO TITLE” ibaresi görüntülenir.

� Ekranda azami 12 karakter görüntülenebilir. Bir
klasör ad�, parça ad� veya ID3 etiket bilgisi 12’den
fazla karaktere sahipse bir sonraki 12 karakteri
görmek için PAGE dü�mesine (6) bas�n.

� Azami 32 karakterlik klasör adlar� ve parça adlar�
görüntülenebilir. Azami 30 karakterlik ID3 etikete
bilgileri görüntülenebilir.

� CD de�i�tiricinin görüntüleyemedi�i karakterler “•”
olarak gösterilir.

USB parçalar� çalmak için*
E00756100048

�Pod veya USB bellek cihaz�n� USB giri� soketine
ba�layabilir ve iPod veya USB bellek cihaz�nda
depolanm�� müzik dosyalar�n� çalabilirsiniz.
Ba�lanabilir cihaz tipleri ve desteklenen dosyalar için
a�a��daki k�sma bak�n.
"Ba�lanabilir cihaz tipleri ve desteklenen dosya
özellikleri" konusuna bak�n, sayfa 140.
Ba�lant� kurma yöntemleri için, "iPod ba�lama"
konusuna, sayfa 138 ve "USB bellek ba�lama" konusma
bak�n, sayfa 136.
Arac�n�zda Bluetooth ®2.0 arayüzü bulunuyorsa, sesli
kumanda yöntemiyle iPod veya USB bellek cihaz�n�zda
bulunan müzik dosyalar�n� çalabilirsiniz.
"Sesli kumanda yöntemiyle iPod �ark�lar�n� çalma"
konusu için, bkz: 73 ve "Sesli kumanda yöntemiyle USB
bellek cihaz� �ark�lar�n� çalma" konusuna bak�n, sayfa 84.
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iPod kontrol paneli ve ekran�
E00756200166

1- AM/FM tu�u
2- CD (Mod de�i�tirme) tu�u
3- PWR (On-Off) dü�mesi
4- PAGE (parça ad� tarama) dü�mesi
5- DISP (parça ad� görüntüleme) tu�u
6- RPT (tekrar) tu�u
7- RDM (rastgele) tu�u
8-  (H�zl�-geri) tu�u
9-  (H�zl�-ileri) tu�u

10- DISC-UP tu�u
11- FOLDER dü�mesi
12- TRACK (parça yukar�/a�a��) tu�u
13- i (iPod) gösterge
14- TRACK göstergesi

15- RPT/RDM/D-RDM göstergesi
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iPod'dan çalmak için
E00756300037

1. Ses sistemini açmak için PWR dü�mesine (3) bas�n.
Sistem son kullan�lan modda devreye girer.

2. iPod'unuzu USB giri� terminaline ba�lay�n.
“iPod a nas�l ba�lan�l�r” konusuna bak�n, sayfa 138.

3.  iPod moduna geçmek için CD dü�mesine (2) birkaç
kez bas�n. Giri� modu CD dü�mesine her
bas�ld���nda de�i�ir.

CD modu → iPod modu → Bluetooth® modu* →
Arka koltuk ekran modu*

NOT
� Arac�n�zda ses/video giri�i RCA uçlar� bulunuyorsa,

2 saniye ya da daha uzun süre CD dü�mesine bas�l�
tutmak sistemi AUX moduna geçirir.

4. Cihaz bir kez seçildi�inde, çalma ba�lar ve ekranda
"i" görünür.

NOT
� iPod'unuzun durumuna ba�l� olarak, çalma

ba�lamadan önce daha uzun bir süre alabilir.

5. Çalmay� durdurmak için, farkl� bir moda ayarlamak
üzere AM/FM dü�mesine (1) ya da CD dü�mesine
(2) bas�n.

NOT
� iPod cihaz� üzerindeki tu�lar iPod ses sistemine

ba��l�yken devre d���d�r.
� Ses seviyesini ve tonu ayarlamak için, “Ses

seviyesini ayarlama” konusuna, sayfa 17, 42 ve
“Tonu ayarlama” konusuna bak�n, sayfa 18,42.

Parçan�n h�zl� ileri/geri al�nmas�
E00756400025

Çalmakta olan parçay� h�zl� ileri/geri sarmak için 
dü�mesine (9) veya  dü�mesine (8) bas�n.

H�zl� ileri
Çalmakta olan parçay� h�zl� ileri sarmak için 
dü�mesine (9) bas�n. Tu� bas�l� tutuldu�u sürece disk
h�zl� ileri al�n�r.

H�zl� geri
Çalmakta olan parçay� h�zl� geri sarmak için 
dü�mesine (8) bas�n. Tu� bas�l� tutuldu�u sürece disk
h�zl� ileri al�n�r.
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�stenilen bir parçan�n seçilmesi
E00756500026

�stenilen parça numaras�n� seçmek için TRACK
dü�mesine (12) bas�n. 

Parça çalarken öncelikle dü�menin  taraf�na bas�l�rsa,
parçan�n ba��na döner.

NOT
� Parça seçme dü�mesine her bas�ld���nda, ekrandaki

parça numaras� de�i�ir.

iPod menüsünden bir parça bulmak için
E00756600030

�stenen parçay� iPod'unuzda bulunan "Çalma listeleri",
"Sanatç�lar", "Albümler", "�ark�lar" ve "Tür" menülerinden
de (Bluetooth ®2.0 arayüzü bulunan araçlar)
seçebilirsiniz.

�stenen parçay� seçmek için a�a��daki dü�meyi kullan�n.
Seçilen menü veya kategori veya parça ekranda
görüntülenir.

NOT
� Seçimi iptal etmek için, DISC UP dü�mesine (10)

basarak bir önceki ad�ma dönün.
� 10 saniye ya da daha uzun süre herhangi bir i�lem

gerçekle�mezse ya da FOLDER dü�mesine
bas�ld�ktan sonra di�er dü�me çal���rsa, istenen
parça aramas� iptal edilir.

� Parça görüntülendikten sonra 5 saniye ya da daha
uzun süre herhangi bir i�lem gerçekle�mezse, çalma
ba�lar.

Bas�l� : Parça say�s� tek tek artar.
Bas�l� : Parça say�s� tek tek azal�r.
Uzun periyod için 

 dü�mesine
bas�n (yakla��k, 2 
saniye veya daha 
fazla)

: Dü�meye bas�ld���nda parça
numaras� sürekli artar.

Uzun periyod için 
 dü�mesine

bas�n (yakla��k, 2 
saniye veya daha 
fazla)

: Dü�meye bas�ld���nda parça
numaras� sürekli azal�r.

FOLDER dü�mesini
çevirin (11)

: Menü, kategori veya parçay�
görüntülemek için

FOLDER dü�mesine
bas�n (11)

: Menü, kategori veya parçay�
görüntülemek için
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Ayn� parçay� tekrar tekrar çalmak için
E00756700028

Ekranda "RPT" ibaresini görüntülemek için çalma
s�ras�nda RPT dü�mesine (6) bas�n.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Parçalar�n rastgele çal�nmas�
E00756900020

Ekranda "RDM" ibaresini görüntülemek için RDM
dü�mesine (7) bas�n.
iPod parçalar� mevcut kategoriden rastgele seçer ve
seçilen parçalar� çalar.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Her albümdeki parçalar� rastgele çalmak için
E00757000028

Ekranda "D-RDM" ibaresini görüntülemek için bip sesini
duyana kadar RDM dü�mesine (7) bas�l� tutun.
iPod parçalar� mevcut kategoriden albüm içerisinden
rastgele seçer ve seçilen parçalar� çalar.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Ekran geçi�i yapmak için
E00757100029

iPod'da kay�tl� parça ba�l�klar�n�, sanatç� ad�n� ve albüm
ad�n� görüntüleyebilirsiniz.
Ekran DISP dü�mesine (5) a�a��daki gibi playback
boyunca her bas�ld���nda de�i�ir.
Albüm ad� → Parça ad� → �ark�c� ad� → Normal
görüntüleme modu.

NOT
� 10'a kadar olan karakterler ekranda birkez gösterilir.

Ba�l�k ortada kesilirse, PGE dü�mesine (4) bas�n.
Gelecek karakterler bu dü�meye her bas�ld���nda
görüntülenir.

� Herhangi bir ba�l�k yoksa, "NO TITLE" ifadesi
ekranda görüntülenir.

� Görüntülenemeyen karakterler yerine " • "
görüntülenir.

Albüm ad�

Parça ad�

�ark�c� ad�

Örnek
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"esli kumanda yöntemiyle iPod �ark�lar�n�
çalma" (Bluetooth® 2.0 arayüzü bulunan 
araçlar)

E00757200017

�stenen parçalar iPod'unuzdan sesli komutlar yard�m�yla
"Sanatç�", "Album", "Çalma Listesi" ve "Tür" olarak
seçilerek çal�nabilir.
Ses tan�ma ya da konu�mac� kayd� fonksiyonlar�
hakk�nda daha fazla bilgi için, "Bluetooth® 2.0 arayüzü"
konusuna bak�n, sayfa 108.
A�a��da sesli kumanda için nas�l haz�lan�laca�� ve
parçalar�n nas�l çal�naca�� aç�klanmaktad�r.

Sesli kumanda haz�rl���
E00757300021

Sesli kumanday� kullanmak için, ilk olarak SPEECH
(konu�ma) dü�mesine (1) bas�n.

�ark�c� ismi aramak için
E00757400019

1. Ana menüde "Play" (Oynat) deyin.

NOT
� Bluetooth® 2.0 arayüzü, ba�lanan cihazlar� tan�maya

ba�lar.
Ba�lanan cihaz tan�namazsa ya da ba�lant� hatas�
olu�ursa, Bluetooth ®2.0 arayüzü uygun bir sesli
rehberi ba�lat�r. Sesli komutlar� takip edin.

2. Sesli rehber "Sanatç�, Albüm, Çalma Listesi ya da
Tür ile çalmak istermisini?" diye sorar, "Sanatç�"
seçimini yap�n.

NOT
� If you say “Artist <name>,” (Artist ismi) derseniz, 3.

ad�m� atlayabilirsiniz.

3. Sesli rehber “What Artist would you like to play?,”
(Hangi Sanatç�'y� çalmak istersiniz?) diye sorduktan
sonra, artist ad�n� söyleyin.

4. Yaln�zca bir e�le�me varsa, sistem 6. ad�ma geçer.
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5. �ki ya da daha fazla e�le�me varsa, sesli rehber
“More than one match was found, would you like to
play <artist name>?” (Birden fazla e�le�me bulundu,
<sanatç�>'y� çalmak ister misiniz?) diyecektir. "Yes"
(Evet) derseniz, sistem 6. ad�ma devam edecektir.
“No” (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem taraf�ndan bir
sonraki e�le�en sanatç� söylenecektir.

NOT
� Sistem taraf�ndan söylenen tüm sanatç� isimlerine

“No” (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sesli rehber “Artist
not found, please try again” (Sanatç� bulunamad�,
lütfen tekrar deneyiniz) der ve sistem 2. ad�ma
döner.

� Arama süresi ba�lanan cihazdaki �ark�lar�n say�s�na
ba�l�d�r. Çok fazla say�da �ark� içeren cihazlarda
arama sonuçlar�n�n görüntülenmesi uzun zaman
alabilir.

6. Sesli rehber “Playing <artist name>,” (<sanatç� ad�>
çal�yor) dedikten sonra, sistem bu sanatç� için bir
çalma listesi indeksi yarat�r.

NOT
� Do�rulama fonksiyonu aktifse, sesli rehber sanatç�

ad�n�n do�ru olup olmad���n� kontrol eder. Sanatç�
ad� do�ru ise, “Yes” (Evet) yan�t�n� verin. De�ilse,
“No” (Hay�r) deyin. Sesli rehber “Artist not found,
please try again,” (Sanatç� bulunamad�, lütfen tekrar
deneyiniz) dedikten sonra, sistem 2. ad�ma döner.

7. Sistem, ses tan�ma modunu devre d��� b�rak�r ve
parça çalmaya ba�lar.

To search by album title
E00757500010

1. Ana menüde "Play" (Oynat) deyin.

NOT
� Bluetooth® 2.0 arayüzü, ba�lanan cihazlar� tan�maya

ba�lar.
Ba�lanan cihaz tan�namazsa ya da ba�lant� hatas�
olu�ursa, Bluetooth ®2.0 arayüzü uygun bir sesli
rehberi ba�lat�r. Sesli komutlar� takip edin.

2. Sesli rehber “Would you like to play by Artist, Album,
Playlist or Genre?,” (Sanatç�, Albüm, Çalma Listesi
ya da Tür ile çalmak ister misiniz?) diye sorar,
“Album” (Albüm) deyin.

NOT
� “Album <title>,” (Albüm <ba�l�k>) derseniz 3. ad�m�

atlayabilirsiniz.

3. Sesli rehber “What Album would you like to play?”
(Hangi Album ile çalmak istersiniz?) diye sorduktan
sonra, Album ad�n� söyleyin.

4. Yaln�zca bir e�le�me varsa, sistem 6. ad�ma geçer.
5. �ki ya da daha fazla e�le�me varsa, sesli rehber

“More than one match was found, would you like to
play <album title>?” (Birden fazla e�le�me bulundu,
<Album ad�>ile çalmak ister misiniz?) diyecektir.
"Yes" (Evet) derseniz, sistem 6. ad�ma devam
edecektir.
 “No” (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem taraf�ndan bir
sonraki e�le�en Album söylenecektir.

NOT
� Sistem taraf�ndan söylenen tüm Album adlar�na

"NO" (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sesli rehber “Album
not found, please try again” (Album bulunamad�,
lütfen tekrar deneyiniz) der ve sistem 2. ad�ma
döner.
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6. Sesli rehber “Playing <album title>,” (<Album ad�>
çal�yor) dedikten sonra, sistem bu Album için bir
çalma listesi indeksi yarat�r.

NOT
� Do�rulama fonksiyonu aktifse, sesli rehber Album

ad�n�n do�ru olup olmad���n� kontrol eder. Album ad�
do�ru ise, “Yes” (Evet) yan�t�n� verin. De�ilse, “No”
(Hay�r) deyin. Sesli rehber “Album not found, please
try again,” (Album bulunamad�, lütfen tekrar
deneyiniz) dedikten sonra, sistem 2. ad�ma döner.

7. Sistem, ses tan�ma modunu devre d��� b�rak�r ve
parça çalmaya ba�lar.

Çalma listesinin aranmas�
E00757600011

1. Ana menüde "Play" (Oynat) deyin.

NOT
� Bluetooth® 2.0 arayüzü, ba�lanan cihazlar� tan�maya

ba�lar.
Ba�lanan cihaz tan�namazsa ya da ba�lant� hatas�
olu�ursa, Bluetooth ®2.0 arayüzü uygun bir sesli
rehberi ba�lat�r. Sesli komutlar� takip edin.

2. Sesli rehber “Would you like to play by Artist, Album,
Playlist or Genre?,” (Sanatç�, Albüm, Çalma Listesi
ya da Tür ile çalmak istermisini?) diye sorar,
“Playlist” (Çalma Listesi) seçimini yap�n.

NOT
� “Playlist <playlist>,” (Çalma listesi <Çalma listesi>)

derseniz 3. ad�m atlan�r.
Cihazda hiçbir çalma listesi yoksa, sesli rehber
“There are no playlists stored on device” (Cihazda
kay�tl� herhangi bir çalma listesi yok) der ve sistem 2.
ad�ma döner.

3. Sesli rehber “What Playlist would you like to play?,”
(Hangi Çalma Listesi ile çalmak istersiniz?) diye
sorduktan sonra, Çalma Listesi ad�n� söyleyin.

4. Yaln�zca bir e�le�me varsa, sistem 6. ad�ma geçer.
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5. �ki ya da daha fazla e�le�me varsa, sesli rehber
“More than one match was found, would you like to
play <playlist>?” (Birden fazla e�le�me bulundu,
<Çalma Listesi> ile çalmak ister misiniz?) diyecektir.
“Yes” (Evet) derseniz, sistem 6. ad�ma devam
edecektir.
“No” (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem taraf�ndan bir
sonraki e�le�en Çalma Listesi söylenecektir.

NOT
� Sistem taraf�ndan söylenen tüm Çalma Listesi

isimlerine “No”(Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sesli rehber
“Playlist not found, please try again” (Çalma Listesi
bulunamad�, lütfen tekrar deneyiniz) der ve sistem 2.
ad�ma döner.

6. Sesli rehber “Playing <playlist>,” (<Çalma Listesi>
çal�yor) dedikten sonra, sistem bu Çalma Listesi için
bir indeks yarat�r.

NOT
� Do�rulama fonksiyonu aktifse, sesli rehber Çalma

Listesi ad�n�n do�ru olup olmad���n� kontrol eder.
Çalma Listesi ad� do�ru ise, “Yes” (Evet) yan�t�n�
verin. De�ilse, “No” (Hay�r) deyin. Sesli rehber
“Playlist not found, please try again,” (Çalma Listesi
bulunamad�, lütfen tekrar deneyiniz) dedikten sonra,
sistem 2. ad�ma döner. "Do�rulama fonksiyonu
ayar�" konusuna bak�n, sayfa 113.

7. Sistem, ses tan�ma modunu devre d��� b�rak�r ve
parça çalmaya ba�lar.

Tür listesinin aranmas�
E00757700012

1. Ana menüde "Play" (Oynat) deyin.

NOT
� Bluetooth® 2.0 arayüzü, ba�lanan cihazlar� tan�maya

ba�lar.
Ba�lanan cihaz tan�namazsa ya da ba�lant� hatas�
olu�ursa, Bluetooth ®2.0 arayüzü uygun bir sesli
rehberi ba�lat�r. Sesli komutlar� takip edin.

2. Sesli rehber “Would you like to play by Artist, Album,
Playlist or Genre?,” (Sanatç�, Albüm, Çalma Listesi
ya da Tür ile çalmak ister misiniz?) diye sorar,
“Genre” (Tür) deyin.

NOT
� “Genre <type>,” (Tür <tip>) derseniz 3. ad�ma

geçersiniz.

3. Sesli rehber “What Genre would you like to play?,”
(Hangi Tür'ü çalmak istersiniz?) diye sorduktan
sonra, müzik türünü söyleyin.

4. Yaln�zca bir e�le�me varsa, sistem 6. ad�ma geçer.
5. �ki ya da daha fazla e�le�me varsa, sesli rehber

“More than one match was found, would you like to
play <genre>?” (Birden fazla e�le�me bulundu,
<Tür>ile çalmak ister misiniz?) diyecektir. “Yes”
(Evet) derseniz, sistem 6. ad�ma devam edecektir.
“No” (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem taraf�ndan bir
sonraki e�le�en tür söylenecektir.

NOT
� Sistem taraf�ndan söylenen tüm müzik türlerine

“No”(Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sesli rehber “Genre
not found, please try again” (Müzik Türü
bulunamad�, lütfen tekrar deneyiniz) der ve sistem 2.
ad�ma döner.
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6. Sesli rehber “Playing <genre>,” (<Müzik türü>
çal�yor) dedikten sonra, sistem bu tür için bir indeks
yarat�r.

NOT
� Do�rulama fonksiyonu aktifse, sesli rehber müzik

türünün do�ru olup olmad���n� kontrol eder. Tür
do�ru ise, “Yes” (Evet) yan�t�n� verin. De�ilse, “No”
(Hay�r) deyin. Sesli rehber “Genre not found, please
try again,” (Müzik türü bulunamad�, lütfen tekrar
deneyiniz) dedikten sonra, sistem 2. ad�ma döner.
"Do�rulama fonksiyonu ayar�"konusuna bak�n, sayfa
113.

7. Sistem, ses tan�ma modunu devre d��� b�rak�r ve
parça çalmaya ba�lar.
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USB kontrol paneli ekran�
E00758100172

1- AM/FM tu�u
2- CD (Mod de�i�tirme) tu�u
3- PWR (On-Off) dü�mesi
4- PAGE (parça ad� tarama) dü�mesi
5- DISP (parça ad� görüntüleme) tu�u
6- RPT (tekrar) tu�u
7- RDM (rastgele) tu�u
8-  (H�zl�-geri) tu�u
9-  (H�zl�-ileri) tu�u

10- DISC-UP tu�u
11- SCAN (tarama) tu�u
12- FOLDER dü�mesi
13- TRACK (parça yukar�/a�a��) tu�u
14- U (USB) göstergesi

15- FOLDER göstergesi
16- TRACK göstergesi
17- RPT/D-RPT/RDM/D-RDM/SCAN/F-SCAN göstergesi
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USB haf�za cihaz�n� çalmak için
E00762500034

1. Ses sistemini açmak için PWR dü�mesine (3) bas�n.
Sistem son kullan�lan modda devreye girer.

2. USB bellek cihaz�n� USB giri� soketine ba�lay�n.
“USB haf�za cihaz�na nas�l ba�lan�l�r” konusuna
bak�n, sayfa 136.

3. USB moduna geçmek için CD dü�mesine (2) birkaç
kez bas�n. Giri� modu CD dü�mesine a�a��daki gibi
her bas�ld���nda de�i�ir.
CD modu → USB modu → Bluetooth® modu* →
Arka koltuk ekran modu*

NOT
� Arac�n�zda ses/video giri�i RCA uçlar� bulunuyorsa,

2 saniye ya da daha uzun süre CD dü�mesine bas�l�
tutmak sistemi AUX moduna geçirir.

4. Cihaz bir kez seçildi�inde, çalma ba�lar ve ekranda
"U" ibaresi görünür.

NOT
� USB cihaz�n�z�n durumuna ba�l� olarak, bu çalma

ba�lamadan önce daha uzun bir süre alabilir.

5. Çalmay� durdurmak için, farkl� bir moda ayarlamak
üzere AM/FM dü�mesine (1) ya da CD dü�mesine
(2) bas�n.

NOT
� Ses seviyesini ve tonu ayarlamak için, “Ses

seviyesini ayarlama” konusuna, sayfa 17, 42 ve
“Tonu ayarlama” konusuna bak�n, sayfa 18,42.

Desteklenen s�k��t�r�lm�� müzik dosyalar�
E00758300233

This audio can play MP3, WMA, AAC and WAV files
recorded in a USB memory device. Bu ses 8 seviyede
700 klasör 65,535 dosyay� destekler.
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Klasör seçme s�ras�/MP3 dosyas� çalma s�ras� (örnek)
USB bellek cihaz�ndaki klasör ve dosya hiyerar�isi
a�a��da gösterilir.

NOT
� Telif hakk� ile korunan bir dosya çal�n�rsa, "USB FILE

ERROR" (USB dosya hatas�) gösterecek ve dosya
atlanacakt�r.

Parçan�n h�zl� ileri/geri al�nmas�
E00758400016

Çalmakta olan parçay� h�zl� ileri/geri sarmak için 
dü�mesine (9) veya  dü�mesine (8) bas�n.

H�zl� ileri
Çalmakta olan parçay� h�zl� ileri sarmak için 
dü�mesine (9) bas�n. Tu� bas�l� tutuldu�u sürece disk
h�zl� ileri al�n�r.

H�zl� geri
Çalmakta olan parçay� h�zl� geri sarmak için 
dü�mesine (8) bas�n. Tu� bas�l� tutuldu�u sürece disk
h�zl� ileri al�n�r.

Klasör seçme 
S�ras�

Dosya seçme
S�ras�

Kök klasör (kök dizini)

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4
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Dosya seçmek için
E00758500017

�stenilen dosya numaras�n� seçmek için TRACK
dü�mesine (13) bas�n.

Birkaç saniye sonra, öncelikle dü�menin  taraf�na
bas�l�rsa, playback parçan�n ba��na döner.

NOT
� Parça dü�mesine (13) her bas�ld���nda, ekrandaki

dosya numaras� de�i�ir.

Bir parçan�n bulunmas�
E00758600180

�stenen bir parçay� bulmak için bir klasör seçebilirsiniz.
1. Ekranda istenen klasörü görüntülemek için FOLDER

dü�mesini (12) çevirin.

NOT
� 10 saniye ya da daha uzun süre boyunca hiçbir

i�lem yap�lmazsa veya FOLDER dü�mesi
çevrildikten sonra di�er dü�me devreye sokulursa,
seçilen parça seçim d��� kal�r ve ekran çalma
ekran�na geri döner.

2. Klasör seçmek için FOLDER (12) dü�mesine bas�n

NOT
� DISC UP dü�mesine (10) bas�ld���nda, seçilen

klasör ba��ndan çal�n�r.

3. Ekranda istenen parçay� görüntülemek için FOLDER
dü�mesini (12) çevirin.

NOT
� 5 saniye ya da daha uzun bir süre herhangi bir i�lem

yap�lmazsa, FOLDER dü�mesi (12) çevrildikten
sonra, görüntülenen parça çal�n�r.

4. Dosya seçmek için FOLDER (12) dü�mesine bas�n

Bas�l� : Dosya say�s� tek tek artar.
Bas�l� : Dosya say�s� tek tek azal�r.
Uzun periyod için 

 dü�mesine
bas�n (yakla��k, 2 
saniye veya daha 
fazla)

: Dü�meye bas�ld���nda dosya
numaras� sürekli artar.

Uzun periyod için 
 dü�mesine

bas�n (yakla��k, 2 
saniye veya daha 
fazla)

: Dü�meye bas�ld���nda dosya
numaras� sürekli azal�r.
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Ayn� dosyay� tekrar tekrar çalmak için
E00758700019

Ekranda "RPT" ibaresini görüntülemek için, RPT
dü�mesine (6) bas�n. Bu modu iptal etmek için dü�meye
tekrar bas�n..

Dosyalar� ayn� klasör içerisinde tekrarl� olarak 
çalmak için

E00758800010

Ekranda "D-RPT" ibaresini görüntülemek için bip sesini
duyana kadar RPT dü�mesine (6) bas�l� tutun.
Mevcut klasördeki tüm parçalar tekrarl� olarak çal�n�r.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Bir dosyan�n rastgele çal�nmas�
E00758900011

Ekranda "RDM" ibaresini görüntülemek için RDM
dü�mesine (7) bas�n.
Ses parçalar�n� mevcut klasörden rastgele seçer ve
seçilen parçalar� çalar.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Bütün dosyalar�n rastgele çal�nmas�
E00759000019

Ekranda "D-RDM" ibaresini görüntülemek için bip sesini
duyana kadar RDM dü�mesine (7) bas�l� tutun.
Ses parçalar�n� tüm klasörlerden rastgele seçer ve
seçilen parçalar� çalar.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Çalma için bir dosya üzerindeki her bir parçan�n
ba�lang�c�n� bulma

E00759100010

SCAN dü�mesine (11) bas�n. Ekranda "SCAN" yaz�s�
gösterilir ve mevcut klasördeki parçalar ba��ndan birkaç
saniye çal�n�r.
Dosya numaras� ipucu çalma s�ras�nda yan�p söner.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

NOT
� Dosya üzerindeki tüm parçalar tarand�ktan sonra

çal�nmas�, tarama ba�lat�ld���nda çal�nan parçan�n
ba��ndan tekrar ba�lar.

Çalma için bütün dosyalarda ilk parçan�n
ba�lang�c�n� bulma

E00759200011

Ekranda "F-SCAN" yaz�s�n� göstermek için bip sesini
duyana kadar SCAN dü�mesine (11) bas�l� tutun.
Klasörlerdeki ilk parçalar ba��ndan birkaç saniye çal�n�r.
Playback çalan klasörden sonra ba�lar.
Klasör numaras� bu playback s�ras�nda yan�p söner.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

NOT
� �pucu çalma sonra erdi�inde, çalma ipucu çalma

ba�lad���nda çalandan sonraki klasörün ba��ndaki
parçadan ba�layacakt�r.
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Ekran geçi�i yapmak için
E00759300012

Ba�l�klar� tag bilgisiyle görüntüleyebilirsiniz.

Dosya ba�l���
Ekran DISP dü�mesine (5) a�a��daki gibi playback
boyunca her bas�ld���nda de�i�ir.
Klasör ba�l��� → Dosya ba�l��� → Normal gösterge

Etiket bilgileri
1. Ekranda "TAG" (ET�KET) ibaresini görüntülemek için

bip sesini duyana kadar DISP dü�mesine (5) bas�l�
tutun.

2. Ekran DISP dü�mesine (5) a�a��daki gibi k�saca her
bas�ld���nda de�i�ir.
Album ba�l��� → Parça ba�l��� → �ark�c� ad� → Tür
(Bluetooth’ lu araçlarda® 2.0 arayüzü) → Normal
gösterge

NOT
� Bip sesini duyana kadar DISP dü�mesine (5) bas�l�

tutun ve tag bilgisi klasör ba�l�k ekran�na döner.
� 10'a kadar olan karakterler ekranda birkez gösterilir.

Ba�l�k ortada kesilirse, PGE dü�mesine (4) bas�n.
Gelecek karakterler bu dü�meye her bas�ld���nda
görüntülenir.

� Herhangi bir ba�l�k yoksa, "NO TITLE" ifadesi
ekranda görüntülenir.

� Görüntülenemeyen karakterler yerine " • "
görüntülenir.

Dosya
ba�l���

Dosya
ba�l���

Örnek
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"Sesli kumanda yöntemiyle USB bellek 
cihaz� �ark�lar�n� çalma" (Bluetooth® 2.0 
arayüzü bulunan araçlar)

E00759400026

�stenen parçalar USB bellek cihaz�n�zdan sesli komutlar
yard�m�yla "Sanatç�", "Album", "Çalma Listesi" ve "Tür"
olarak seçilerek çal�nabilir.
Ses tan�ma ya da konu�mac� kayd� fonksiyonlar�
hakk�nda daha fazla bilgi için, "Bluetooth® 2.0 arayüzü"
konusuna bak�n, sayfa 108.

Parçalar�n playback s�ras� iPod ile ba�land���nda oldu�u
gibidir. “Sesli kumanda üzerinden iPod parças� çalmak”
konusuna bak�n, sayfa 73.

Sesli kumanda haz�rl���
Sesli kumanday� kullanmak için, ilk olarak SPEECH
(konu�ma) dü�mesine (1) bas�n.
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Bluetooth’ dan parça çalmak® cihaz 
(Bluetooth’ lu araçlar® 2.0 arayüzü)

E00759700032

Blootooth® destekleyen bir dijital ses çalar� veya cep
telefonunu ba�l� cihazdan parçalar� dinlemek için
kaplosuz olarak ba�layabilirsiniz.

Ba�lant� için, “Bluetooth® 2.0 arayüzü” konusuna bak�n,
sayfa 108.

A�a��daki temek playback yöntemini belirtir.

NOT
� Bu fonksiyon ba�l� cihaza ba�l� olarak mevcut

olmayabilir.
� Sesli kumanda ba�l� Bluetooth®cihaz�ndaki müzik

dosyalar�na eri�mek için uygun de�ildir.
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Bluetooth® kontrol paneli ve göstergesi
E00762600149

1- CD (Mod de�i�tirme) tu�u
2- PWR (On-Off) dü�mesi
3- PAGE (parça ad� tarama) dü�mesi
4- DISP (parça ad� görüntüleme) tu�u
5- RPT (tekrar) tu�u
6- RDM (rastgele) tu�u
7- DISC DOWN (Disk a�a��) (Pause/Stop) tu�u
8- DISC-UP (Play) tu�u
9- SCAN (tarama) tu�u

10- TRACK (parça yukar�/a�a��) tu�u
11- B (Bluetooth®) göstergesi
12- TRACK göstergesi
13- RPT/RDM göstergesi
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Bluetooth ile ba�l� bir cihazdan parça 
dinlemek için®

E00762700166

1. Ses sistemini açmak için PWR dü�mesine (2) bas�n.
Sistem son kullan�lan modda devreye girer.

2. B  (Bluetooth®) moduna geçmek için CD dü�mesine
(1) birkaç kez bas�n. Giri� modu CD dü�mesine
a�a��daki gibi her bas�ld���nda de�i�ir.
CD modu → USB (iPod) modu → Bluetooth® modu
→ Arka koltuk ekran modu*

NOT
� ses/video giri�i RCA uçlar� bulunan araçlarda, 2

saniye ya da daha uzun süre CD dü�mesine bas�l�
tutmak sistemi AUX moduna geçirir.

3. Bluetooth®cihaz�n�z� ba�lay�n.
“Bluetooth ba�lant�s�® 2.0 arayüzü ve Bluetooth®

cihaz�” konusuna bak�n, sayfa 117.
4. Çalma otomatik olarak ba�lar.

NOT
� Ba�l� cihaza göre, çalma otomatik olarak

ba�lamayabilir.
Bu durumda, çalmay� ba�latmak için ba�l� cihaz�
kullan�n.

Çalmay� durdurmak için (cihaz taraf�ndan 
destekleniyorsa)

E00762800024

Çalmay� durdurmak için, DISC DOWN dü�mesine (7)
bas�n.
Çalmay� yeniden ba�latmak için, DISC UP dü�mesine (8)
bas�n.

Çalmay� duraklatmak için (cihaz taraf�ndan 
destekleniyorsa)

E00762900025

Çalmay� duraklatmak için, DISC DOWN dü�mesine (7)
bas�n.
Çalmay� yeniden ba�latmak için, DISC UP dü�mesine (8)
bas�n.
Bir parça seçmek için (cihaz taraf�ndan
destekleniyorsa)

E00763000023

�stenilen parça numaras�n� seçmek için TRACK
dü�mesine (10) bas�n.

Parça çalarken öncelikle dü�menin  taraf�na bas�l�rsa,
parçan�n ba��na döner.

NOT
� Parça seçme dü�mesine her bas�ld���nda, ekrandaki

parça numaras� de�i�ir.

Ayn� parçay� tekrarl� olarak çalmak için (cihaz 
taraf�ndan destekleniyorsa)

E00763100024

Ekranda "RPT" ibaresini görüntülemek için çalma
s�ras�nda RPT dü�mesine (5) bas�n.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Bas�l� : Parça say�s� tek tek artar.
Bas�l� : Parça say�s� tek tek

azal�r.
Uzun periyod için  
dü�mesine bas�n (yakla��k, 2 
saniye veya daha fazla)

: Dü�meye bas�ld���nda
parça numaras� sürekli
artar.

Uzun periyod için  
dü�mesine bas�n (yakla��k, 2 
saniye veya daha fazla)

: Dü�meye bas�ld���nda
parça numaras� sürekli
azal�r.
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Ayn� parçay� rastgele çalmak için (cihaz 
taraf�ndan destekleniyorsa)

E00763200025

Ekranda "RDM" ibaresini görüntülemek için RDM
dü�mesine (6) bas�n.
Sistem Bluetooth ®cihaz�nda bulunan tüm parçalardan
rastgele seçer ve çalar.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Çalmak amac�yla her �ark�n�n ba��n� bulmak için 
(cihaz taraf�ndan destekleniyorsa)

E00763300026

SCAN dü�mesine (9) bas�n. Ekranda "SCAN" yaz�s�
gösterilir ve Bluetooth ®cihaz�ndaki tüm parçalar
ba��ndan yakla��k 10 saniye çal�n�r.
Bu moddan ç�kmak için dü�meye tekrar bas�n.

Ekran� de�i�tirmek için (cihaz taraf�ndan 
destekleniyorsa)

E00763400027

Sistem etiket bilgisini görüntüleyebilir.

1. Ekranda "TAG" (ET�KET) ibaresini görüntülemek için
bip sesini duyana kadar DISP dü�mesine (4) bas�l�
tutun.

2. Ekran DISP dü�mesine (4) a�a��daki gibi k�saca her
bas�ld���nda de�i�ir:
Albüm ad� → Ba�l�k ad� → �ark�c� ad� → Tür
→ Normal görüntüleme modu.

NOT
� Bip sesini duyana kadar DISP dü�mesine (4) bas�l�

tutun, etiket bilgisi kaybolur
� 10'a kadar olan karakterler ekranda birkez gösterilir.

Ba�l�k ortada kesilirse, PGE dü�mesine (3) bas�n.
Gelecek karakterler bu dü�meye her bas�ld���nda
görüntülenir.

� Herhangi bir ba�l�k yoksa, "NO TITLE" ifadesi
ekranda görüntülenir.

� Görüntülenemeyen karakterler yerine " • "
görüntülenir.

Albüm ad�

Ba�l�k ad�

Örnek

�ark�c� ad�

BK0127400EN book  Page 88  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Konforlu ve rahat sürü�

5-89

5

Harici audio giri� fonksiyonunu 
kullanma*

E00732200553

Audio donan�m�n� konektörlerin d�� giri�i olan (pin jaklar�)
audio giri� konektörlerine ba�layarak arac�n�z�n
hoparlörlerinden portatif audio sistemi gibi piyasada
bulunan audio donan�mlar�n� dinleyebilirsiniz.

NOT
� Video giri� konektörünün (RCA) kullan�lmas� ile ilgili

bilgi için arka koltuk ekran� veya Mitsubishi ileti�im
sistemi için ayr�ca verilen kullan�c� el kitab�na bak�n.

Harici audio giri� modunu etkinle�tirmek
için

1. Audio donan�m�n� iç audio giri� konektörüne
ba�lamak için piyasada bulunan bir audio kablosu
kullan�n.

Yard�mc� Audio soketi (RCA)
A- Sol audio giri� soketi (beyaz)
B- Sa� audio giri� soketi (k�rm�z�)

Yard�mc� Video soketi (RCA)
A- Sol audio giri� soketi (beyaz) 
B- Sa� audio giri� soketi (k�rm�z�)
C- Video giri� soketi (sar�)

Yard�mc� Audio soketi (RCA)

Yard�mc� Video soketi (RCA)
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2. [Üstün ses sistemi donan�ml� araçlar]
CD tu�una (D) 2 saniyeden fazla bas�n.
Ekranda (E) “AUX” ibaresi görüntülenir ve sonra
harici audio giri� modu etkinle�tirilir.
(arka koltuk ekranl� araçlar için)
CD tu�una (D) 2 saniyeden fazla bas�n.
Ekranda (E) “AUX REAR” ibaresi görüntülenir ve
sonra harici audio giri� modu etkinle�tirilir.
Arka koltuk ekran gücü aç�k ise, VIDEO modunu
aktifle�tirmek için arka koltuk ekran�ndaki SOURCE
dü�mesine bas�n. Ayr�nt�lar için ayr� olarak
haz�rlanm�� kullan�c� el kitab�na bak�n.

3. D�� audio giri� modunu devre d��� b�rakmak için
AM/FM tu�una (F) bas�n veya ba�ka bir moda
geçmek için CD tu�una (D) bas�n.

NOT
� Arac�n audio sistemi ile ba�l� olan audio donan�mlar�

çal��t�r�lamaz.
� Audio donan�mlar�n�n ba�lanmas� ve kullan�lmas� ile

ilgili bilgi için donan�m�n kullan�c� el kitab�na bak�n.

Arka koltuk ekran�nda disk dinleme 
(arka koltuk ekran�na sahip araç)

E00755100139

Araç hoparlörünü kullanarak arka koltuk ekran�ndan ses
dinlemek mümkündür.

Arka koltuk ekran� modunu seçmek için CD tu�una bas�n.
CD tu�una her bas��ta mod a�a��daki s�raya göre bir
sonraki moda geçer: CD modu → arka koltuk ekran
modu → CD modu.

Arka koltuk ekran�nda audio sistemin a�a��daki �ekilde
çal��mas� mümkündür.

�stedi�iniz seçimi yapmak için audio sisteminde TRACK
tu�unu veya FOLDER tu�unu kullan�n.

NOT
� Arka koltuk ekran� hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için ayr�

haz�rlanm�� kullan�c� el kitab�na bak�n.

D�KKAT!
� Arac� kullan�rken ba�l� olan audio donan�m�n�

çal��t�rmay�n.
Bu sizin dikkatinizi da��tarak bir kazaya neden
olabilir.

Kaynak Çal��mas�
CD Parça seçimi

MP3/WMA Klasör/parça seçimi
Video CD Parça/sahne seçimi
DVD video Parça/bölüm seçimi
DVD audio Grup/parça seçimi

BK0127400EN book  Page 90  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Konforlu ve rahat sürü�

5-91

5

Direksiyondan müzik sistemi 
kumanda dü�meleri*

E00710000681

Uzaktan kumanda dü�mesi direksiyon simidinin sol
taraf�na yerle�tirilmi�tir.
Kontak anahtar� “ON” veya “ACC” konumundayken
kullan�labilir.

NOT
� Kullanma s�ras�nda direksiyon audio uzaktan

kumanda dü�melerinin e� zamanl� olarak bir
defadan fazla kullan�lmamas� gerekir.

Elektri�in kapat�lmas�
Açmak için açma/kapama dü�mesine (3) bas�n. Elektri�i
açarsan�z elektri�i son kez kapatt���n�z anda seçilen mod
görünür. Kapatmak için bip sesi duyuluncaya kadar
açmakapama dü�mesini (3) yakla��k 2 saniye bas�l�
tutun.

Ses ayar�
Ses �iddetini art�rma dü�mesi - 1
Dü�meye bas�l� iken ses artmaya devam eder.

Ses �iddetini azaltma dü�mesi - 2
Dü�meye bas�l� iken ses azalmaya devam eder.

Mod seçme
�stenilen modu seçmek için mod seçme dü�mesine (3)
bas�n.
Mod a�a��daki s�raya göre de�i�ir:
AM → FM → CD → USB ya da iPod* → Bluetooth®* →
AM

Radyo dinlemek için
AM ya da FM modunu seçmek için mod seçim
dü�mesine (3) bas�n. 

Otomatik ayar
Yukar� do�ru arama dü�mesi - 4/A�a�� do�ru arama 
dü�mesi - 5
Bu dü�melere bas�ld�ktan sonra seçilen istasyonun
al�nmas� ba�lar.

1- Ses �iddetini art�rma dü�mesi
2- Ses �iddetini azaltma dü�mesi
3- Açma-kapama dü�mesi / Mod seçme dü�mesi
4- Yukar� arama/Parça yukar�/Dosya yukar�/H�zl�-ileri

alma dü�mesi
5- A�a�� arama/Parça a�a��/Dosya a�a��/H�zl�-Geri alma

dü�mesi
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Bir CD dinleme
Mod seçme dü�mesine (3) bas�n ve CD modunu seçin.

Diski h�zl� ileri-geri alma (sadece müzik Cd'leri)
Diski h�zl� ileri/geri almak için h�zl� ileri dü�mesine (4)
veya h�zl� geri dü�mesine (5) bas�n.

H�zl� ileri
H�zl� ileri dü�mesine (4) bas�l� tutarak diski h�zl� ileri
alabilirsiniz. Dü�me bas�l� tutuldu�u sürece disk h�zl� ileri
al�n�r.

H�zl� geri
H�zl� geri dü�mesini (5) bas�l� tutarak diski h�zl� geri
alabilirsiniz. Dü�me bas�l� tutuldu�u sürece disk h�zl� geri
al�n�r.

NOT
� Bir MP3 CD olmas� halinde, ayn� klasördeki parçalar�

h�zl� ileri ve h�zl� geri alabilirsiniz.

�stenilen bir parçan�n seçilmesi
Parça yukar� dü�mesini (4) veya parça a�a�� dü�mesini
(5) kullanarak istenilen parçay� seçebilirsiniz.

NOT
� �ark�n�n çal�nmas� s�ras�nda parça a�a�� dü�mesine

(5) bir kez bas�lmas� sistemin parçay� ba��ndan
tekrar çalmaya ba�lamas�na neden olur.

iPod dinlemek için
Mod seçici dü�mesine (3) bas�n ve iPod modunu seçin.

�stenilen bir parçan�n seçilmesi
Kanal yukar� tu�u - 4
�stenilen parça numaras� ekranda görünene kadar bu
tu�a arka arkaya bas�n.

NOT
� Dü�meye bas�ld���nda parça numaras� artmaya

devam eder.

Kanal a�a�� dü�mesi - 5
�stenilen parça numaras� ekranda görünene kadar bu
tu�a arka arkaya bas�n.

NOT
� Dü�meye bas�ld���nda parça numaras� azalmaya

devam eder.
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USB bellek cihaz�n� dinlemek için
Mod seçici dü�mesine (3) bas�n ve USB modunu seçin.

�stenen dosyay� seçmek için
File up (dosya yukar�) dü�mesi - 4
�stenilen parça numaras� ekranda görünene kadar bu
tu�a arka arkaya bas�n.

NOT
� Dü�meye bas�ld���nda parça numaras� artmaya

devam eder.

File down (dosya a�a��) dü�mesi - 5
�stenilen parça numaras� ekranda görünene kadar bu
tu�a arka arkaya bas�n.

NOT
� Dü�meye bas�ld���nda parça numaras� azalmaya

devam eder.
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Ar�za kodlar�
E00710101197

Ekranda bir ar�za kodu (1) görüldü�ünde, a�a��daki tabloya göre hareket edin.

Ar�za ekran� Sorun Madde Onar�n
NO DISC - D�SK 
YOK

Herhangi bir disk 
yerle�tirilmemi� CD çalarda disk yok. Diski yerle�tirin.

ERROR 01 - ARIZA 
01 Ar�zaya odaklan�lmas�

Disk do�ru �ekilde yerle�tirilmemi�
veya diskin üzerinde yo�u�mu� su 
var.

Diski, etiket yukar� bakacak �ekilde
yerle�tirin.
Diskin üzerindeki rutubeti temizleyin.

ERROR 02 - ARIZA 
02 Disk ar�zas� Disk kirli, çizilmi� veya deforme 

olmu�; veya arac�n titre�imi a��r�.
Diski temizleyin veya de�i�tirin.
Titre�imler durunca tekrar deneyin.

ERROR 03 - ARIZA 
03 Mekanizma ar�zas� Yükleme veya ç�karma ar�zas�.

Okuma probu yerinde de�il.
Diski ç�kar�n ve tekrar yükleyin. Disk 
ç�kar�lmazsa ekipman� kontrol ettirin.

ERROR HOT - 
ARIZA, ÇOK SICAK

Audio sisteminin 
içerisi s�cak

Yüksek s�cakl�klara kar�� dahili 
koruma.

Yakla��k 30 dakika bekleterek radyonun 
so�umas�na için verin.
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ERROR - ARIZA �leti�im veya gerilim 
beslemesi ar�zas�

D�� cihaz ile audio donan�m�
aras�nda ileti�im hatas�.
D�� cihaz enerji beslemesi ar�zas�.

Lütfen bir MITSUBISHI MOTORS yetkili 
servisine ba�vurun.

Ar�za ekran� Sorun Madde Onar�n
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Error codes (iPod) -Ar�za kodlar� (iPod)
E00763500129

Ekranda bir ar�za kodu (1) görüldü�ünde, a�a��daki tabloya göre hareket edin.

Ar�za ekran� Madde Onar�n
NO SONG - PARÇA YOK Çal�nacak müzik dosyas� yok. Müzik dosyalar�n� iPod içerisine kaydet.
VER ERROR (Blink) - 
VERS�YON HATASI 
(Yan�p söner)

iPod ya da yaz�l�m tan�nam�yor. Desteklenen bir iPod ba�lay�n.

USB BUS PWR (Blink) - 
USB BA�LANTISINDA
GÜÇ KES�K (Yan�p
söner)

A��r� ak�m ya da di�er güçle-kayna�� hatas�
olu�tu.

iPod'u kald�r�n.
Arac� bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine 
kontrol ettirin.

Ba�lant� Sistemi bulunan araçlar
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CONNECT RETRY 
(Blink) - BA�LANTI
TEKRAR DENEME 
(yan�p söner)

iPod göstergesi yanarsa, iPod 
do�rulanamaz. iPod'u yeniden ba�lay�n.

iPod göstergesi sönerse, USB ba�lant�
hatas� verir.

iPod'u do�ru bir �ekilde yeniden ba�lay�n.
Hata tekrar ç�karsa, arac�n�z� bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine kontrol ettirin.

Ar�za ekran� Madde Onar�n
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Ar�za kodlar� (USB haf�za cihaz�)
E00763600117

Ekranda bir ar�za kodu (1) görüldü�ünde, a�a��daki tabloya göre hareket edin.

Ar�za ekran� Madde Onar�n

U NO SONG - USB, PARÇA YOK Çal�nacak müzik dosyas� yok. Müzik dosyalar�n�z� USB bellek cihaz�
taraf�ndan desteklenen formatta kaydedin. 

U FILE ERROR (Blink) - USB 
DOSYA ARIZASI (Yan�p söner) Dosya çal�namaz.

Dosya telif haklar� ile korunur, vb. Birkaç saniye
için hata verir, ve daha sonra otomatik olarak
bir sonraki dosya çalar. 

UNSUPPORTED DEVICE (Blink) 
- DESTEKLENMEYEN C�HAZ 
(Yan�p söner)

USB bellek cihaz� tan�nam�yor. USB bellek cihaz�n� kald�r�n.

UNSUPPORTED FORMAT (Blink) 
- DESTEKLENMEYEN FORMAT 
(Yan�p söner)

USB bellek cihaz� format� tan�nam�yor. USB bellek cihaz�n� kald�r�n.

Ba�lant� Sistemi bulunan araçlar
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USB BUS PWR (Blink) - USB 
BA�LANTISINDA GÜÇ KES�K
(Yan�p söner)

A��r� ak�m ya da di�er güçle-kayna��
hatas� olu�tu.

USB bellek cihaz�n� kald�r�n.
Arac� bir MITSUBISHI MOTORS yetkili 
servisine kontrol ettirin.

U FILE ERROR (Blink) -USB 
DOSYA HATAS� (Yan�p söner) Dahili cihaz ar�zas� Arac� bir MITSUBISHI MOTORS yetkili 

servisine kontrol ettirin.

U CONNECT RETRY (Blink) - 
USB, BA�LANTI TEKRAR DENE 
(Yan�p söner)

USB ba�lant� hatas�

USB bellek cihaz�n� do�ru bir �ekilde tekrar
ba�lay�n . 
Hata tekrar ç�karsa, arac�n�z� bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine kontrol ettirin. 

Ar�za ekran� Madde Onar�n
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Kompakt disklerin kullan�m�
E00723000382

� Sadece a�a��daki �ekilde gösterilmi� olan i�arete
sahip tipte kompakt diskler kullan�n. (CD-R veya CD-
RW diskleri çal�nmas� sorunlara sebep olabilir.)

� Özel biçimli, hasarl� kompakt disklerin (çatlak diskler
gibi) veya dü�ük kaliteli kompakt disklerin (deforme
olmu� diskler veya diskler üzerinde çapaklar gibi)
kullan�lmas� CD çalara hasar verir.
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� A�a��daki durumlarda diskler üzerinde ve audio
sisteminin içinde rutubet olu�arak normal çal��may�
engelleyebilir.
• Rutubet fazla oldu�unda (örne�in, ya�mur

ya�arken).
• Örne�in so�uk havada kalorifer aç�ld�ktan hemen

sonra oldu�u gibi s�cakl�k aniden artt���nda.

Bu durumda rutubetin kurumas� için gerekli
zaman�n geçmesini bekleyin.

� Örne�in arazide sürü� s�ras�nda oldu�u gibi CD
çalar �iddetli titre�imlere maruz kald���nda parça
çalma çal��amayabilir.

� Kompakt diskleri daima kendi kutular�nda muhafaza
edin. Kompakt diskleri hiçbir zaman do�rudan güne�
���nlar�na maruz b�rakmay�n veya s�cakl���n veya
rutubetin fazla oldu�u bir yerde b�rakmay�n.

� Hiçbir zaman diskin etiketinin olmad��� düz yüzüne
dokunmay�n. Bu, disk yüzeyine zarar verir ve ses
kalitesini etkileyebilir. Bir kompakt diski daima d��
kenar�ndan ve merkezindeki delikten tutun.

� Bir diski temizlemek için yumu�ak, temiz, kuru bir
bez kullan�n. Merkezdeki delikten do�rudan d��
kenara do�ru silin. Daireler �eklinde silmeyin. Disk
üzerinde hiçbir zaman benzin, tiner, sprey �eklinde
bir disk temizleyicisi veya anti-statik madde
kullanmay�n.

� Diskin etiket yüzeyi üzerine yaz� yazmak için
tükenmez kalem, keçe kalem, kur�un kalem vs.
kullanmay�n.
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� Kompakt disklerin üzerine ilave etiketler (A) veya
yap��kan etiketler (B) yerle�tirmeyin. Ayr�ca etiketi
veya yap��kan etiketi kalkmaya ba�lam�� bir
kompakt diski veya kalkm�� bir etiket veya yap��kan
etiket nedeniyle üzerinde pislik olan veya s�k��ma
yapan bir kompakt diski kullanmay�n. Böyle bir
kompakt disk kullan�rsan�z CD çalar gerekti�i gibi
çal��amayabilir ve kompakt diski
ç�karamayabilirsiniz.

CD-R/RWler hakk�nda notlar
E00725100055

� CD kay�t cihazlar�nda (CD-R/RW sürücülerinde)
kaydedilmi� baz� CD-R/RW diskleri kaydetme
karakteristikleri veya disk yüzeyi üzerindeki kir,
parmak izleri, çizikler vs. dolay�s�yla çalmakta
sorunla kar��la�abilirsiniz.

� CD-R/RW diskler yüksek s�cakl��a ve yüksek
rutubete kar�� s�radan müzik CD’lerine göre daha az
dirençlidir ve bu nedenle arac�n�zda uzun süre
b�rak�l�rsa hasar görerek kullan�lmaz hale gelebilir.

� Yazma donan�m�n�n kombinasyonuna, CD
kaydediciye (CD-R/RW sürücü) ve bir CD-R/RW
olu�turmakta kullan�lan diske ba�l� olarak disk
düzgün bir �ekilde çal��mayabilir.

� Bu CD çalar, oturum kapanmad��� takdirde CD-
R/RW diskleri çalamaz.

� Bu CD çalar, CD-DA veya MP3 verilerinden ba�ka
veriler (Video CD, vs.) içeren CD-R/RW diskleri
çalamaz.

� CD-R/RW diskleri kullanma talimatlar�na mutlaka
uyun.

UYARI!
� CD çalar�n burada özel olarak anlat�ld���
�ekilden ba�ka bir �ekilde kullan�lmas� zararl�
radyasyona maruz kalman�za sebep olabilir.
Kapa�� sökmeyin ve CD çalar� kendiniz
onarmaya te�ebbüs etmeyin. �çinde,
kullan�c�n�n onarabilece�i parçalar yoktur. CD
çal�c� düzgün bir �ekilde çal��m�yorsa, gözden
geçirilmesi önerilir.
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Anten
E00710500312

Tavan anteni
Radyoyu dinlemeden önce anteni yükseltin.

Sökmek için
Çubu�u (A) saat yönünün tersine çevirin.

Takmak için
Sa�lam bir �ekilde tak�l�ncaya kadar çubu�u (A), tabana
(B) saat yönünde çevirerek vidalay�n.

NOT
� A�a��daki durumlarda tavan anteninin

söküldü�ünden emin olun:
• Bir otomatik araç y�kay�c�ya giderken.
• Arac�n üzerini örtüyle örterken.

� Tavan� alçak bir yap�ya girmeden önce tavana
çarpmamas� için anteni alçalt�n.
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Dijital saat*
E00711800501

Dijital saat ayar� için otomatik mod ve manuel mod vard�r:

A�a��daki i�lemleri yaparak otomatik modu veya manuel
modu seçin: 

1. Ses sistemini açmak için PWR dü�mesine (A) bas�n.
2. TUNE dü�mesine (B) 2 saniye veya daha fazla

basarak fonksiyon ayar modunu girin.
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3. CT (Saat) modunu seçmek için TUNE dü�mesine
(B) arka arkaya bas�n.
S�ra �öyledir: AF → CT → REG → TP-S → PI-S →
PTY ekran� dili → SCV → PHONE → Fonksiyon ayar
modu OFF.
(“Fonksiyon ayarlama modu” konusuna bak�n, sayfa
30, 55.)

NOT
� Ekranda “PHONE” yaz�s� görünmesine ra�men

telefon fonksiyonu çal��maz.
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4. TUNE dü�mesini (B) sola ve sa�a çevirin ve ON
veya OFF seçeneklerinden birini seçin.

NOT
� Bir mod seçtikten sonra a�a��daki ad�mlardan birisini

uygulayarak fonksiyon ayar modundan ç�kabilirsiniz:
• TUNE dü�mesine (B) en az 2 saniye süreyle bas�n.
• 10 saniye süreyle herhangi bir giri� yapmay�n.

Otomatik mod
Otomatik mod, yerel RDS istasyonlar�ndan gelen
sinyalleri kullanarak yerel saati otomatik olarak
ayarlayabilir. Bu modda CT (A) ekranda gözükür. “Radyo
veri sistemi (RDS)” konusuna bak�n, sayfa 23, 48.

CT ON- Otomatik mod
CT OFF- Manuel mod
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Manuel mod
Kom�u yerel RDS istasyonlar� ayr� bir saat diliminde
bulundu�unda otomatik modun do�ru saati
göstermemesi durumu için manuel mod da mevcuttur.
“Radyo veri sistemi (RDS)” konusuna bak�n, sayfa 23,
48.

Çe�itli dü�melere a�a��daki gibi basarak saati ayarlay�n.
1. Saat ekran� yan�p sönünceye kadar CLOCK

dü�mesini bas�l� tutun.
2. Zaman� ayarlamak için uygun dü�melere bas�n.

3. Zaman bir kez ayarlan�nca “DISP” tu�una bas�n ve
zaman ekran�n�n yan�p sönmesi durur.
Bir zaman ayar� yap�l�nca yan�p sönme otomatik
olarak durur.

NOT
� Akünün kutup ba�lar� onar�m s�ras�nda veya ba�ka

bir nedenle sökülürse, tekrar ba�lant� yap�ld�ktan
sonra saati tekrar ayarlay�n.

� Dijital saatin ikinci bir ekran� yoktur. “dakika”
göstergesi ayarland���nda ve s�f�rland���nda, saat,
seçilen dakika için s�f�r saniyeden ba�lar.

“H” dü�mesi - Saat hanesini ayarlamak için 
“M” dü�mesi - Dakika hanesini ayarlamak için 
“:00” tu�u - Dakikalar� s�f�rlamak için

10:00 - 10:29...... 10:00 olarak de�i�ir
10:30 - 10:59...... 11:00 olarak de�i�ir

SAAT DISP H M :00
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Ba�lant� Sistemi*
E00764500113

Ba�lant� Sistemi ba�l� cihazlar�n araç içerisinde ve sesli
komutlardaki dü�meler kullanarak çal��t�r�lmas�na izin
veren USB giri� soketi ya da Bluetooth®2.0 arayüzü ile
ba�l� cihazlar�n genel kontrolünü gerçekle�tirir.
Çal��ma �ekli ile ilgili detaylar için a�a��daki k�sma bak�n.

"Bluetooth®2.0 arayüzü" konusuna bak�n, sayfa 108.
"USB giri� soketi" konusuna bak�n, sayfa 136.
"USB cihaz�ndan parça çalma" konusuna bak�n, sayfa68.
"Bluetooth ®cihaz�ndan parça çalma" konusuna
bak�n,sayfa 85. 
"Harici audio giri� fonksiyonunu kullanma" konusuna
bak�n, sayfa 89.

Bluetooth® BLUETOOTH SIG, INC’in tescilli bir
markas�d�r.

Ba�lant� Sistemi Son Kullan�c� Lisans 
Sözle�mesi

E00764600013

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION taraf�ndan
JOHNSON CONTROLS Inc (the automotive experience
business unit), ve sonraki 3. ki�i tedarikçilerden lisans�
al�nm�� program� içeren bir cihaza sahip oldunuz. Bu 3.
ki�i ürünleri ve son kullan�c� lisans sözle�melerinin tam
bir listesi için, lütfen a�a��daki web sitesini ziyaret edin.
http://www.jciblueconnect.com/faq/fulldisclosure.pdf

Bluetooth® 2.0 arayüzü*
E00726000471

Bluetooth®2.0 arayüzü, Bluetooth ® uyumlu bir cep
telefonu kullanarak yayg�n olarak Bluetooth ®olarak
bilinen kablosuz ileti�im teknolojisine dayanarak araçta
hands-free (eller serbest) arama
yapman�za/cevaplaman�za izin verir. Ayr�ca kullan�c�n�n
Bluetooth®müzik çalar içerisinde kay�tl� müzi�i arac�n
hoparlörlerinden çalmas�na da izin verir.
Sistem belirli bir ses a�ac�n� kullanarak basit dü�me
kullan�mlar� ve ses komut i�lemleri yard�m�yla mikrofonlu
telefon konu�mas�n� yapman�z� sa�layan bir ses tan�ma
fonksiyonu ile donat�lm��t�r. 

Bluetooth ® 2.0 arayüzü kontak anahtar� “ON” veya
“ACC” konumundayken kullan�labilir.

Bluetooth ® 2.0 arayüzünü kullanmadan önce, Bluetooth
® cihaz� ile bir Bluetooth ® 2.0 arayüzünü
e�le�tirmelisiniz. “Bluetooth ba�lant�s�® 2.0 arayüzü ve
Bluetooth® cihaz�” konusuna bak�n, sayfa 117.

Bluetooth® BLUETOOTH SIG, INC’in tescilli bir
markas�d�r.
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NOT
� Kontak anahtar�, “ACC” konumunda b�rak�lm�� ise,

aksesuar�n enerjisi belirli bir süre sonra otomatik
olarak kapanacakt�r ve audio sistemini Bluetooth ®

2.0 arayüzünü daha fazla kullanamayacaks�n�z.
Dü�me “ACC” konumundan ba�ka bir konuma
al�n�rsa, aksesuarlara tekrar güç sa�lanacakt�r. 
“ACC otomatik kesme fonksiyonu” konusuna bak�n
4-16.

� Bluetooth ® cihaz�n�n pili bo� ya da cihaz güçten
kesilmi�se, Bluetooth ® 2.0 arayüzü kullan�lamaz.

� Eller-serbest aramalar telefonunuzda uygun servis
bulunmuyorsa yap�lamayacakt�r.

� Bluetooth® ayg�t�n� arac�n üçüncü koltu�una ya da
bagaj bölmesine koyarsan�z, Bluetooth® 2.0
arayüzünü kullanamayabilirsiniz.

� Baz� Bluetooth ® cihazlar� Bluetooth ® 2.0 arayüzü
uyumlu de�ildir.

Direksiyon kontrol dü�mesi → S. 110
Ses tan�ma fonksiyonu → S. 111
Kullan��l� ses komutlar� → S. 112
Konu�mac� kay�t fonksiyonuÆ S. 115
Bluetooth ®2.0 arayüzü ve Bluetooth ®cihaz ba�lant�s�
kurma → S. 117
Bluetooth ® arac�l���yla ba�l� bir müzik çalar� çal��t�rma
→ S. 122
Hans-free arama yapma veya alma → S. 122
Telefon rehberi fonksiyonu → S. 126

UYARI!

� Bluetooth ® 2.0 arayüzü hands free arama
yapman�za imkan tan�sa da, sürü� esnas�nda
cep telefonu kullanmay� tercih ederseniz,
arac�n�z�n güvenli çal��mas� d���na ç�kman�za
izin veremezsiniz. Arac�n�z� güvenli bir �ekilde
kullanman�z� engelleyen cep telefonu kullan�m�
dahil her�ey bir kaza riskini art�r�r.

� Arac� kullan�rken bulundu�unuz yerdeki cep
telefonu ile ilgili tüm devlet ve yerel yasalar�
ö�renin ve uygulay�n.

BK0127400EN book  Page 109  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



5-110

Konforlu ve rahat sürü�

5

Direksiyon kontrol dü�mesi
E00727200119

Ses �iddetini art�rma dü�mesi
Sesi art�rmak için bu dü�meye bas�n.

Ses �iddetini azaltma dü�mesi
Sesi azaltmak için bu dü�meye bas�n.

SPEECH dü�mesi
� Ses tan�ma moduna geçmek için bu dü�meye bas�n.

Sistem ses tan�ma modunda iken, audio ekran�nda
“Listening” ibaresi görüntülenir.

� Ses tan�ma modunda iken tu�a k�sa bir süre
basarsan�z istemde bulunmay� keser ve ses komut
giri�ine izin verir.
Tu�a daha uzun süre bas�l�rsa ses tan�ma modu
devre d��� b�rak�l�r. 

� Bir konu�ma s�ras�nda bu tu�a k�sa bir süre
bas�lmas� ses tan�may� etkinle�tirir ve ses komut
giri�ine izin verir.

PICK-UP dü�mesi
� Bir telefon geldi�inde telefona cevap vermek için bu

tu�a bas�n.
� Telefonla konu�ma s�ras�nda ba�ka bir telefon

gelirse ilk arayan� bekletmeye almak ve yeni
arayanla konu�mak için bu tu�a bas�n. 
• Böyle durumlarda, arayanlar aras�nda de�i�tirme

yapmak için bu tu�a k�sa bir süre basabilirsiniz. �lk
arayana ba�lan�rs�n�z ve di�er arayan beklemeye
al�n�r.

• Böyle durumlarda üçlü konferans konu�mas�
yapmak ve ses tan�ma moduna girmek için
SPEECH tu�una bas�n ve sonra “Aramalar�
birle�tir” komutunu verin.

1- Ses �iddetini art�rma dü�mesi
2- Ses �iddetini azaltma dü�mesi
3- SPEECH dü�mesi
4- PICK-UP dü�mesi
5- HANG-UP dü�mesi
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HANG-UP dü�mesi
� Bir telefon geldi�inde telefona cevap vermeyi

reddetmek için bu tu�a bas�n.
� Bir telefon görü�mesi s�ras�nda güncel telefonu sona

erdirmek için bu tu�a bas�n.
Di�er bir arama beklemedeyken, o aramaya
aktar�lacaks�n�z.

� Ses tan�ma modunda bu dü�meye bas�l�rsa, ses
tan�ma modu devre d��� b�rak�lacakt�r.

NOT
� Cep telefonu sistem ile e�le�mi� durumda iken ses

tan�ma modunu girmek için SPEECH tu�una
bast���n�z zaman cep telefonunun audio ekran�nda
“kalan pil ömrü”, “sinyal gücü” veya “roaming” gibi
güncel bilgiler gösterilir.*
*: Baz� cep telefonlar� bu bilgiyi Bluetooth ®2.0
arayüzüne göndermez.

� Bekleyen arama ve üç-kanall� aramalar Bluetooth
®2.0 arayüzü ile yaln�zca cep telefonunuzla bu
servisler kullan�labilirse yap�labilir.

Ses tan�ma fonksiyonu
E00727300413

Bluetooth ®2.0 arayüzünde ses tan�ma fonksiyonu
bulunur.
K�saca sesli komutlar ile çe�itli i�lemleri yapabilir hands-
free aramalar yapabilirsiniz.

Bluetooth ®2.0 arayüzü ile, ses tan�ma �ngilizce,
Frans�zca, �spanyolca, �talyanca, Almanca, Hollandaca
ve Portekizce dillerinde mevcuttur. Fabrika ayar�
�ngilizce’dir.

NOT
� Söylemi� oldu�unuz sesli komut önceden

tan�mlanm�� olan komuttan farkl� ise veya ortam sesi
veya di�er nedenlerle tan�nam�yorsa, Bluetooth ®2.0
arayüzüsesli komut için 3 defaya kadar
tekrarlaman�z� ister. 

� En iyi performans ve ortamdaki sesi azaltmak için,
araç camlar� ses tan�ma fonksiyonu kullan�rken
kapat�lmal�d�r.

� Baz� sesli komutlar alternatif komutlar ta��r.
� Seçilen dile ba�l� olarak, baz� fonksiyonlar

kullan�lamayabilir.
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Dilin seçilmesi
1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
3. “Language” (Dil) komutunu verin.
4. Sesli k�lavuz "Select a language" “Bir dil seçimi”

yap�n der:  English, French, Spanish, Italian,
German, Dutch or Portuguese” (�ngilizce, Frans�zca,
�spanyolca, �talyanca, Almanca, Hollandaca ve
Portekizce) istenen dili söyleyin. (Örnek: “English”
(�ngilizce)

5. Sesli rehber “�ngilizce (�spanyolca, Frans�zca,
Almanca, �talyanca, Hollandaca ve Portekizce)
seçildi�ini söyler. Is this correct?”(Do�ru mu)  “Yes”
(Evet) �eklinde cevaplay�n.
“No”(Hay�r) derseniz, sistem 4. ad�ma devam
edecektir.

NOT
� Sesli rehber ayn� mesaj� iki kez tekrarlayacakt�r. �lk

mesaj mevcut dildedir, ve ikinci mesaj ise seçilen
dilde söylenir.

� Araç telefon rehberine çok girdi kaydedilmi�se, dil
de�i�tirme uzun sürecektir.

� Dil de�i�tirme Bluetooth ®2.0 arayüzünden al�nan
cep telefonu rehberini siler. Bunu kullanmak
istedi�inizde, tekrar indirmek zorunda kalabilirsiniz.

6. Sesli rehber “�ngilizce (�spanyolca, Frans�zca,
Almanca, �talyanca, Hollandaca ve Portekizce)
seçildi” cevab�n� verirse, dil de�i�tirme i�lemi
tamamlan�r ve sistem ana menüye döner.

Kullan��l� ses komutlar�
E00760000019

Yard�m fonksiyonu
E00760100010

Bluetooth ®2.0 arayüzünde yard�m fonksiyonu bulunur. 
Sistem bir ses komut girdisi için beklerken “Help”
(Yard�m) derseniz sistem ko�ullar alt�nda kullan�labilen
komutlar�n bir listesini söyler. 

�ptal edilmesi
E00760200011

2 adet iptal fonksiyonu bulunmaktad�r.
Ana menüdeyseniz, "Cancel" (iptal) diyerek Bluetooth ®

2.0 arayüzünü devreden ç�karabilirsiniz.
Sistemde herhangi bir yerde iseniz, ana menüye dönmek
için “Cancel” (�ptal) deyin.
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Do�rulama fonksiyon ayar�
E00760400013

Bluetooth ®2.0 arayüzünde do�rulama fonksiyonu
bulunur.
Do�rulama fonksiyonu aktifken, Bluetooth ® 2.0
arayüzüne çe�itli ayarlar yaparken bir komutu
do�rulayabilmek için normalden daha fazla imkan�n�z
olur. Bu bir ayar�n kazara de�i�tirilme olas�l���n�
azaltman�za izin verir. 
A�a��daki ad�mlar� izleyerek do�rulama fonksiyonu
aç�labilir veya kapat�labilir. 

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
3. “Confirmation prompts.” (Do�rulama istemleri) deyin.
4. Sesli rehber “Confirmation prompts are <on/off>.

Would you like to turn confirmation prompts
<off/on>.” (Do�rulama istemleri <on/off>
(aç�k/kapal�). Do�rulama istemlerini <off/on>
(aç�k/kapal�) konuma almak ister misiniz.) der.
Ayarlar� de�i�tirmek için “Yes” (Evet) deyin veya
güncel ayarlar� devam ettirmek için “No” (Hay�r)
deyin. 

5. Sesli rehber “Confirmation prompts are <off/on>”
(Do�rulama istemlerini <off/on> (aç�k/kapal�))
diyecek ve sonra sistem ana menüye dönecektir.

Güvenlik fonksiyonu 
E00760500157

Bluetooth®2.0 arayüzü için bir giri� �ifresi seçene�i
ayarlayarak güvenlik fonksiyonu olarak bir giri� �ifresi
kullan�labilir.
Güvenlik fonksiyonu devredayken, alma hariç Ses
tan�mal� mikrofonlu Bluetooth®2.0 arayüzünün tüm
fonksiyonlar�n� al�m hariç kullanabilmek için 4 haneli bir
�ifrenin sesli olarak girilmesi gerekir. 
Parolan�n olu�turulmas�
Bir parola olu�turarak güvenlik fonksiyonunu devreye
sokmak için a�a��daki i�lemi yap�n.

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
3. “Password.” (Giri� �ifresi) sesli komutunu verin.
4. Sesli rehber "Giri� �ifresi devred���" diyecektir.

Would you like to enable it?” (Parola devre d���
b�rak�ld�. Bunu etkinle�tirmek ister misiniz?” diye
sorar. “Yes” (Evet) diyerek cevaplay�n.
Parolan�n ayar�n� iptal etmek ve ana menüye
dönmek için “No” (Hay�r) diyerek cevaplay�n.

5. Sesli rehber “Please say a 4-digit password." (Lütfen
4-haneli bir giri� �ifresi söyleyin.) "Remember this
password." (Bu �ifreyi unutmay�n�z.) "It will be
required to use this system." (Bu sistemi kullanmak
için �ifre gerekecektir." diyecektir. 
Giri� �ifreniz olarak belirlemek istedi�iniz 4 haneli bir
say� söyleyin.

6. Do�rulama amac�yla, sesli rehber “Password <4-
digit password>. Is this correct?” (Giri� �ifresi <4-
haneli giri� �ifresi>" Do�ru mu) diyecektir. “Yes”
(Evet) diyerek cevaplay�n.
Ad�m 5’deki giri� parolas�na geri dönmek için cevap
“No” (Hay�r) diyerek cevaplay�n.

7. �ifre kayd� tamamland���nda, sesli rehber
“Password is enabled” (Giri� �ifresi devrede) diyecek
ve sistem ana menüye dönecektir. 
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NOT
� Giri� �ifresi kontak anahtar�n�n gelecek

kullan�m�ndan sonra sisteme eri�mek için
gerekecektir.

� Motor durduktan k�sa bir süre sonra girilen �ifrenin
sisteme gerçekten kaydedilmesi istenir. 
Kontak anahtar� "ON" veya “ACC” konumuna
getirilirse veya motor durduktan hemen sonra
çal��t�r�l�rsa, girilen �ifrenin sisteme
kaydedilememesi gibi bir durum olu�ur. Bu durumda,
lütfen �ifreyi tekrar girmeyi deneyin.

Parolan�n girilmesi
Parola olu�turulduysa ve güvenlik fonksiyonu
devredeyse, sesli rehber "Handss-free system is locked"
(Hands free sistemi kilitlendi) diyecektir. Devam etmek
için, SPEECH tu�una bas�l� tutuyorken parolan�z�
söyleyin. Parolay� girmek için 4 basamakl� parolay�
söyleyin. 
Girilen �ifre yanl��sa, sesli rehber “<4-digit password>,
Incorrect password. Please try again.” (<4-haneli giri�
�ifresi>, geçersiz �ifre. Lütfen tekrar deneyiniz.)
diyecektir. Do�ru parolay� girin.   

NOT
� Parolay� istedi�iniz kadar girebilirsiniz. 
� �ifrenizi unuttuysan�z ses giri� modundan ç�kmak

için “�ptal” komutunu verin ve sonra bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine kontrol ettirin.

Parolan�n devre d��� b�rak�lmas�
Bir parolay� etkisiz hale getirerek güvenlik fonksiyonunu
devre d��� b�rakmak için a�a��daki i�lemleri yap�n. 

NOT
� Giri� �ifresini devre d��� b�rakmak için sistem kilidi

aç�lmal�d�r.

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
3. “Password.” (Giri� �ifresi) sesli komutunu verin.
4. Sesli rehber, “Password is disabled. Would you like

to enable it?” (Parola devre d��� b�rak�ld�. Bunu
etkinle�tirmek ister misiniz?) diye sorar. “Yes” (Evet)
diyerek cevaplay�n.
Parolay� devre d��� b�rakmay� iptal etmek ve ana
menüye dönmek için “No” (Hay�r) diyerek
cevaplay�n.

5. �ifre devred��� b�rak�ld���nda, sesli rehber
“Password is disabled” (Giri� �ifresi devre d���)
diyecek ve sistem ana menüye dönecektir.
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Konu�mac� kay�t fonksiyonu
E00727400209

Bluetooth ®2.0 arayüzü her dilde bir ki�inin ses modelini
olu�turmak için ses kay�t fonksiyonunu kullanabilir. 
Bluetooth ®2.0 arayüzü için taraf�n�zdan verilen sesli
komutlar� tan�mak daha kolayla��r. 
�stedi�iniz zaman ses model kay�tl� konu�mac� kay�t
fonksiyonunu açabilir ve kapatabilirsiniz. 

Konu�mac�n�n kaydedilmesi
E00727500226

Konu�mac�n�n kay�t i�leminin tamamlanmas� yakla��k 2
ila 3 dakika al�r.
En iyi sonucun al�nabilmesi için i�lemi olabildi�ince
sessiz bir ortamda (ya�mur veya güçlü rüzgar�n olmad���
ve arac�n camlar�n�n kapal� oldu�u) sürücü koltu�unda
otururken yap�n. ��lemin kesintiye u�ramas�n� önlemek
için konu�mac� kayd� yap�l�rken lütfen telefonunuzu
kapat�n.
Konu�mac�n�n kaydedilmesi için a�a��daki i�lemi yap�n.

1. Uygun bir yerde arac�n�z� durdurun, vites de�i�tirme
kolunu (M/T) "N" (bo�ta) konuma al�n, ya da vites
kolunu (CVT) veya vites de�i�tirme kolunu (Çift
Kavrama SST) "P" (PARK) konumuna al�n ve el freni
kolunu çekin.

NOT
� Araç park edilmedikçe konu�mac� kayd�n�n

yap�lmas� olanaks�zd�r. Konu�mac� kayd�n�n
yap�lmas� giri�iminde bulunmadan önce arac�n�z�
güvenli bir yere park etti�inizden emin olun. 

2. SPEECH dü�mesine bas�n.
3. “Voice training.” (Ses al��t�rmas�) komutunu verin.

4. Sesli rehber “This operation must be performed in a
quiet environment while the vehicle is stopped.“
(��lem araç durdurulduktan sonra sessiz bir ortamda
yap�lmal�d�r) diye seslenecektir. Gerekli al��t�rma
cümlelerinin listesi için kullan�c� el kitab�na bak�n.
Ba�lamaya haz�r oldu�unuz zaman SPEECH tu�una
bas�n ve b�rak�n. �stedi�iniz zaman iptal etmek için
HANG-UP tu�una bas�n”.
Konu�mac� kay�t i�lemini ba�latmak için SPEECH
tu�una bas�n.

NOT
� SPEECH tu�una bast�ktan sonra 3 dakika içerisinde

konu�mac� kay�t i�lemini ba�latmazsan�z konu�mac�
kay�t fonksiyonu sona erer. 
Sesli rehber “Speaker enrollment has timed out.”
(Konu�mac� kayd� zaman a��m�na u�rad�) diyecektir.
Sistemden bip sesi duyulur ve ses tan�t�m modu
devre d��� b�rak�l�r. 

5. Sesli rehber 1. cümleyi tekrarlaman�z� ister. “Kay�t
komutlar�”, tablosundaki ilgili cümleyi tekrarlay�n,
sayfa 135.
Sistem sesinizi kaydeder ve sonraki komutun
kayd�na geçer. Tüm cümleler kaydedilinceye kadar
i�leme devam edin.

NOT
� En son söylenen ses al��t�rma komutunu

tekrarlamak için, SPEECH dü�mesine bas�n ve
b�rak�n.

� HANG-UP dü�mesine i�lem s�ras�nda herhangi bir
zamanda basarsan�z, sistemden bip sesi gelecek ve
konu�mac� kay�t i�lemi sonlanacakt�r.
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6. Tüm kay�t komutlar� okunduktan sonra sesli rehber
“Speaker enrollment is complete.” (Konu�mac� kayd�
tamamland�) aç�klamas�n� yapar. Sistem daha sonra
konu�mac� kay�t i�lemini sona erdirir ve ana menüye
döner.

NOT
� Konu�mac� kay�t i�leminin tamamlanmas� ses

modelinin otomatik olarak aç�lmas�na neden olur.
� Bu modda “Help” (Yard�m) ve “Cancel” (�ptal)

komutlar� görev yapmaz.

Ses modelinin devreye sokulmas� ve devre d���
b�rak�lmas� ve tekrarlanmas�

E00727600096

�stedi�iniz zaman ses model kay�tl� konu�mac� kay�t
fonksiyonunu açabilir ve kapatabilirsiniz.
Sistemi tekrar deneyebilirsiniz.
Bu i�lemleri yapmak için a�a��daki yöntemi uygulay�n,

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Voice training.” (Ses al��t�rmas�) komutunu verin.
3. Bir konu�mac� kay�t i�lemini bir kez tamamlay�nca,

ses k�lavuzu “Kay�t i�lemi yap�ld�. Bunu devre d���
b�rakmak m� yoksa yeniden denemek mi istersiniz?”
veya “Kay�t devre d��� b�rak�ld�. Bunu etkinle�tirmek
mi yoksa yeniden denemek mi istersiniz?” diye sorar.

4. Kay�t “devreye sokulunca” ses modeli devreye girer;
kay�t “devre d��� b�rak�l�nca” ses modeli çal��maz.
�htiyaçlar�n�za uyan komutu söyleyin. 
Konu�mac� kay�t sürecini ba�latmak ve yeni bir ses
modeli olu�turmak için “Retrain” (Yeniden al��t�rma)
komutunu verin. (“Konu�mac� kayd�” konusuna
bak�n, sayfa 115.)
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Bluetooth®2.0 arayüzü ve Bluetooth 
®cihaz�n� ba�lama

E00760600174

Bluetooth ®2.0 arayüzü fonksiyonunu kullanarak müzik
çalmadan ya da hands-free arama almadan/yapmadan
önce, Bluetooth®2.0 arayüzü ve Bluetooth ®cihaz�n�
e�le�tirmelisiniz.

NOT
� E�le�tirme sadece cihaz ilk defa kullan�ld���nda

gerekir. Cihaz Bluetooth®2.0 arayüzü ile bir kez
e�le�tirildi�inde, sonras�ndan tüm ihtiyac�n�z olan
arac�n içerisinde cihaz� getirmektir, cihaz
Bluetooth®2.0 arayüzüne otomatik olarak ba�lan�r
(cihaz taraf�ndan destekleniyorsa). Cihaz�n
ba�lanmak için Bluetooth® fonksiyonunu ON
(devrede) konumuna almas� gerekir.

7'ye kadar Bluetooth®cihaz� Bluetooth®2.0 arayüzüne
ba�lanabilir.
Araçta çoklu-e�le�en Bluetooth® cihaz� bulunuyorsa, en
son ba�lanan cep telefonu ya da müzik çalar otomatik
olarak Bluetooth® 2.0 arayüzüne ba�lan�r.

Ba�lan�lacak Bluetooth® ay�t�n� de�i�tirebilirsiniz.

E�le�tirmek için
Bir Bluetooth® cihaz� ile Bluetooth®2.0 arayüzünü
e�le�tirmek için, a�a��daki ad�mlar� izleyin.

1. Uygun bir yerde arac�n�z� durdurun, vites de�i�tirme
kolunu (M/T) "N" (bo�ta) konuma al�n, ya da vites
kolunu (CVT) veya vites de�i�tirme kolunu (Çift
Kavrama SST) "P" (PARK) konumuna al�n ve el freni
kolunu çekin.

NOT
� Herhangi bir Bluetooth® cihaz�n� Bluetooth®2.0

arayüzü ile araç parkedilmedikçe e�le�tiremezsiniz.
Bluetooth® cihaz� ile Bluetooth®2.0 arayüzünü
e�le�tirmeden önde, arac� uygun biryere park edin.

2. SPEECH dü�mesine bas�n.
3. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
4. “Pairing options” (E�le�tirme seçenekleri) komutunu

verin.
5. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "pair, edit, delete, or list." (e�le�tir, düzenle,
sil ya da listele.) diyecektir. “Pair.” (E�le�tir.) sesli
komutunu verin.

NOT
� 7 cihazta daha önce e�le�tiri�mi�se, sesli rehber

“Maximum devices paired” (Maksimum say�da cihaz
e�le�tirildi) diyecek ve sistem e�le�tirme i�lemini
sonland�racakt�r. Yani bir cihaz kaydetmek için,
cihazlardan birisini silin ve e�le�tirme i�lemini
tekrarlay�n.
(“Selecting  a device: Deleting a device” (Cihaz
seçme: Cihaz silme) konusuna bak�n, sayfa 119.)
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6. Sesli rehber “Please say a 4-digit pairing code.”
(Lütfen 4-haneli bir e�le�me kodu söyleyin.)
diyecektir. 4-haneli bir say� söyleyin.
Do�rulama fonksiyonu devrede iken sistem
söylenilen say�n�n kabul edilebilir oldu�unu do�rular.
“Yes” (Evet) diyerek cevaplay�n.
E�le�tirme kod seçimine geri dönmek için “No”
(Hay�r) komutunu verin.

NOT
� Baz� Bluetooth® cihazlar� spesifik bir e�le�me kodu

gerektirir. E�le�me kodu gereklilikleri için lütfen
cihaz�n kullanma k�lavuzuna bak�n.

� Burada girilmi� olan e�le�tirme kodu sadece
Bluetooth ®ba�lant�s�n�n belgelenmesi için kullan�l�r.
Kullan�c�n�n seçmek isteyece�i 4 basamakl� bir
say�d�r.
E�le�tirme i�lemi s�ras�nda e�le�me kodunun
Bluetooth® cihaz�na girilmesi gerekece�inden bu
kodu sak�n unutmay�n.
Bluetooth® cihaz� ba�lant� ayarlar�na göre, bu kodun
Bluetooth® cihaz�n� Bluetooth®2.0 arayüzüne her
ba�lamak isted�inizde girmeniz gerekebilir.
Varsay�lan ba�lant� ayarlar� için, cihaz�n kullan�m
talimatlar�na bak�n.

7. Sesli rehber “Cihaz üzerinde e�le�tirme prosedürünü
ba�lat�n. Yönlendirmeler için ayg�t�n kullan�m
k�lavuzundan yararlan�n" diyecektir. Bluetooth®

cihaz�na 6. ad�mda kaydetmi� oldu�unuz 4-haneli
say�y� girin.

NOT
� Bluetooth® 2.0 arayüzü Bluetooth® cihaz�n�

tan�mazsa, sesli rehber “Pairing has timed out”
(E�le�tirme i�lemi zaman a��m�na u�rad�) diyecek ve
e�le�tirme i�lemi iptal edilecektir.
E�le�tirmekte oldu�unuz cihaz�n Bluetooth®

fonksiyonunu destekleyip desteklemedi�ini kontrol
edin ve tekrar e�le�tirmeyi deneyin.

� Yanl�� say�y� girerseniz, sesli rehber “Pairing failed”
(E�le�tirme ba�ar�s�z) diyecek ve e�le�tirme i�lemi
iptal edilecektir.
Say�y� kontrol edin ve e�le�tirmeyi tekrar deneyin.

8. Sesli rehber “Please say the name of the device
after the beep.” (Lütfen bip sesinden sonra cihaz�n
ad�n� söyleyin.) diyecektir. Bluetooth® cihaz� için
istedi�iniz ad� atayabilirsiniz ve bir cihaz ad� olarak
kaydedebilirsiniz. Bip sesinden sonra kaydetmek
istedi�iniz ad� söyleyin.

NOT
� Do�rulama fonksiyonu devredeyken, söylemi�

oldu�unuz cihaz ad�n� tekrarlad�ktan sonra, sesli
rehber “Is this correct?” (Bu do�ru mu?) diye
soracakt�r. “Yes” (Evet) diyerek cevaplay�n.
Cihaz ad�n� de�i�tirmek için “No” (Hay�r) sesli
komutunu verin ve ayg�t ad�n� tekrar söyleyin.

9. Sesli rehber “Pairing complete,” (E�le�tirme
tamamland�) diyecek, bundan sonra sistemden bip
sesi gelecek ve e�le�tirme i�lemi sonlanacakt�r.
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Bir cihaz seçme
E00760700104

Araçta çoklu-e�le�en Bluetooth® cihaz� bulunuyorsa, en
son ba�lanan cep telefonu ya da müzik çalar otomatik
olarak Bluetooth® 2.0 arayüzüne ba�lan�r.
E�le�tirilmi� di�er cep telefonu ya da müzik çalara
a�a��daki ayar de�i�tirme prosedürlerini izleyerek
ba�lanabilirsiniz.

Bir cep telefonu seçmek için
1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
3. “Select phone” (Telefonu seçin) komutunu verin.
4. Sesli rehber “Please say,” (Lütfen söyleyin,) dedikten

sonra, cep telefonlar�n�n numaralar� ve ilgili cep
telefonunun cihaz adlar� en son ba�lanan cep
telefonundan ba�lanarak s�rayla okunacakt�r.
Ba�lanmak istedi�iniz cep telefonunun numaras�n�
söyleyin.
Do�rulama fonksiyonu devrede iken, sistem
ba�lanmak istedi�iniz telefonun do�ru olup
olmad���n� sizden tekrar sorar. Devam etmek için
“Yes” (evet) komutunu verin ve cep telefonuna
ba�lan�n.
"No" (hay�r) cevab�n� verin, sesli rehber “Please
say.” (Lütfen söyleyin.) diyecektir. Ba�lanmak
istedi�iniz telefonun numaras�n� söyleyin.

NOT
� Sistem taraf�ndan ilgili cep telefonlar�n�n cihaz adlar�

ve e�le�en numaralar�n tümü okunmadan önce bile,
SPEECH tu�una basarak ve numaray� söyleyerek
bir telefona her zaman ba�lanabilirsiniz.

5. Seçilen telefon Bluetooth ®2.0 arayüzüne
ba�lanacakt�r. Sesli rehber “<device tag> selected”
(seçilen <cihaz ad�>) diyecek ve sonra sistem ana
menüye dönecektir.

Bir müzik çalar seçmek için
1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
3. “Select music player.” (Müzik çalar seç) komutunu

verin.
4. Sesli rehber “Please say,” (Lütfen söyleyin,) dedikten

sonra, müzik çalarlar�n numaralar� ve ilgili müzik
çalar�n cihaz adlar� en son ba�lanan müzik çalardan
ba�lanarak s�rayla okunacakt�r.
Ba�lanmak istedi�iniz müzik çalar�n numaras�n�
söyleyin.
Do�rulama fonksiyonu devrede iken, sistem
ba�lanmak istedi�iniz müzik çalar�n do�ru olup
olmad���n� sizden tekrar sorar. Devam etmek için
“Yes” (evet) komutunu verin ve müzik çalara
ba�lan�n.
"No" (hay�r) cevab�n� verin, sesli rehber “Please
say.” (Lütfen söyleyin.) diyecektir. Ba�lanmak
istedi�iniz müzik çalar�n numaras�n� söyleyin.

NOT
� Sistem taraf�ndan ilgili müzik çalarlar�n cihaz adlar�

ve e�le�en numaralar�n tümü okunmadan önce bile,
SPEECH tu�una basarak ve numaray� söyleyerek
bir müzik çalara her zaman ba�lanabilirsiniz.
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5. Seçilen müzik çalar Bluetooth ®2.0 arayüzüne
ba�lanacakt�r.
Sesli rehber “<device tag> selected” (seçilen <cihaz
ad�>) diyecek ve sonra sistem ana menüye
dönecektir.

Bir cihaz� silme
E�le�tirilmi� bir Bluetooth® cihaz�n� Bluetooth® 2.0
arayüzünden silmek için a�a��daki prosedürü izleyin.

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
3. “Pairing options” (E�le�tirme seçenekleri) komutunu

verin.
4. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "pair, edit, delete, or list." (e�le�tir, düzenle,
sil ya da listele.) diyecektir. “Delete.” (Sil) komutunu
verin.

5. Sesli rehber “Please say,” (Lütfen söyleyin,) dedikten
sonra, cihazlar�n numaralar� ve ilgili cihaz adlar� en
son ba�lanan cihazdan ba�lanarak s�rayla
okunacakt�r. Tüm e�le�tirilmi� telefonlar�n
okunmas�n� tamamlad�ktan sonra ses k�lavuzu “or
all” (veya tümü) der.
Sistemden silmek istedi�iniz cihaz�n numaras�n�
söyleyin.
Sistemden tüm e�le�tirilmi� telefonlar� silmek
isterseniz “All” (Tümü) komutunu verin. 

6. Do�rulama amac�yla, sesli rehber “Deleting <device
tag> <number>" (Siliniyor<cihaz ad�> <numara>.) "Is
this correct?" (Bu do�ru mu?) ya da “Deleting all
devices." (Tüm cihazlar siliniyor.) diyecektir Is this
correct?”(Do�ru mu) 
Telefon(lar)� silmek için “Yes” (Evet) cevab� verin.
"No" (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem 4. ad�ma
devam edecektir.

7. Sesli rehber “Deleted,” (Silindi) diyecek ve
sonras�nda sisten cihaz silme i�lemini
sonland�racakt�r.

NOT
� Cihaz silme i�lemi herhangi bir sebeple ba�ar�s�z

olursa, sesli rehber “Delete failed” (Silinemedi)
diyecek ve sistem i�lemi iptal edecektir.

E�le�en Bluetooth® cihaz�n� kontrol etmek için
E00760800017

E�le�en bir Bluetooth ®cihaz�n� a�a��daki ad�mlar�
izleyerek kontrol edebilirsiniz.

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
3. “Pairing options” (E�le�tirme seçenekleri) komutunu

verin.
4. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "pair, edit, delete, or list." (e�le�tir, düzenle,
sil ya da listele.) diyecektir. “List.” (Liste) sesli
komutunu verin.

5. Sesli rehber ilgili cihazlar�n cihaz adlar�n� en son
ba�lanm�� olan Bluetooth ®cihaz�ndan ba�layarak
s�rayla okuyacak.

6. Tüm e�le�en Bluetooth ®cihaz adlar� okunduktan
sonra, sistem “End of list, would you like to start from
the beginning?” (Liste bitti, listeyi tekrar dinlemek
ister misiniz?)
Listeyi tekrar ba�tan dinlemek isterseniz “Yes” (Evet)
cevab�n� verin. 
��lem tamamlan�nca ana menüye dönmek için “No”
(Hay�r) cevab�n� verin.

BK0127400EN book  Page 120  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Konforlu ve rahat sürü�

5-121

5

NOT
� SPEECH tu�una basar ve b�rak�rsan�z ve liste

okunurken “Continue” (Devam) veya “Previous”
(Önceki) derseniz sistem ilerler veya listeye geri
döner.
Bir sonraki en yüksek say�ya gitmek için “Continue”
(Devam et) veya önceki say�ya ait telefona dönmek
için “Previous” (Önceki) komutunu verin. 

� Cihaz ad�n� SPEECH dü�mesine basarak ve serbest
b�rakarak ve sonra liste okunurken “Edit” (Düzenle)
diyerek de�i�tirebilirsiniz.

� Ba�lanacak telefonu SPEECH dü�mesine basarak
ve serbest b�rakarak ve sonra liste okunurken
“Select phone” (Telefon seç) diyerek
de�i�tirebilirsiniz.

� Ba�lanacak müzik çalar� SPEECH dü�mesine
basarak ve serbest b�rakarak ve sonra liste
okunurken “Select music player” (Müzik çalar seç)
diyerek de�i�tirebilirsiniz.

Bir cihaz ad�n� de�i�tirme
E00760900018

E�le�en bir cep telefonunun ya da müzik çalar�n cihaz
ad�n� de�i�tirebilirsiniz.
Bir cihaz ad�n� de�i�tirmek için a�a��daki ad�mlar� izleyin.

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Setup” (Ayarlar) komutunu verin.
3. “Pairing options” (E�le�tirme seçenekleri) komutunu

verin.
4. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "pair, edit, delete, or list." (e�le�tir, düzenle,
sil ya da listele.) diyecektir. “Edit.” (Düzenle.) sesli
komutunu verin.

5. Sesli rehber “Please say,” (Lütfen söyleyin,) diyecek
ve Bluetooth® cihazlar�n�n numaralar�n� ve ilgili
cihazlar�n cihaz adlar�n� en son ba�lanan Bluetooth
®cihaz�ndan ba�layarak s�rayla okuyacakt�r.
Tüm e�le�en cihaz adlar� okunduktan sonra, sesli
rehber “Which device, please?” (Hangi cihaz, lütfen
seçiminizi yap�n�z.) diyecektir. De�i�tirmek
istedi�inin cihaz ad� numaras�n� söyleyin.

NOT
� Liste okunurken SPEECH dü�mesine basabilir ve

serbest b�rakabilirsiniz, ve h�zl� bir �ekilde
de�i�tirmek istedi�inin cihaz ad� numaras�n�
söyleyebilirsiniz.

6. Sesli rehber “New name, please.” (Yeni ad�
söyleyiniz.) diyecektir. Yeni cihaz ad� olarak
kaydetmek istedi�iniz ad� söyleyin.
Do�rulama fonksiyonu devredeyse, sesli rehber
"<New device tag>" (<yeni cihaz ad�>) diyecektir. Is
this correct?”(Do�ru mu)  “Yes” (Evet) diyerek
cevaplay�n.
"No" (hay�r) cevab�n� verirseniz, kaydetmek
istedi�iniz yeni bir cihaz ad�n� tekrar söyleyebilirsiniz.

7. Cihaz ad� de�i�tirildi.
De�i�tirme i�lemi tamamland���nda, sesli rehber
“New name saved” (Yeni ad kaydedildi) diyecek ve
sonras�nda sistem ana menüye dönecektir.
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Bluetooth arac�l���yla ba�l� bir müzik çalar�
çal��t�rma®

E00761000016

Bluetooth ®ile ba�lanm�� bir müzik çalar�n çal��mas� için,
"Bir Bluetooth ® cihaz�ndan parça çalma" konusuna
bak�n, sayfa 85.

Hans-free arama yapma veya alma
E00761100017

Bluetooth ® uyumlu bir cep telefonunu Bluetooth ®2,0
arayüzüne ba�layarak hands-free arama yapabilir ya da
kabul edebilirsiniz.
Ayr�ca Bluetooth ®2.0 arayüzündeki telefon rehberlerini
telefon numaralar�n� çevirmeden arama yapmak için de
kullanabilirsiniz.

Arama yapmak S. 122
Gönder fonksiyonu S. 124
Aramalar� kabul etme S. 125
Kapat fonksiyonu S. 125
Hands-free mod ve özel mod aras�nda geçi� yapmak S.
125

Bir ça�r� yapmak
E00761200148

Bluetooth ®2.0 arayüzünü kullanarak a�a��daki 3 �ekilde
arama yapabilirsiniz.
Telefon numaras�n� söyleyerek arama yapma, Bluetooth
®2.0 arayüzünde bulunan telefon rehberini kullanarak
arama yapma ve numaray� yeniden tu�layarak arama
yapma.

Telefon numaras�n� kullanarak bir ça�r�n�n yap�lmas�
Telefon numaras�n� söyleyerek bir ça�r� yapabilirsiniz.

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Dial.” (Numaray� Çevir) deyin.
3. Sesli rehber “Number please,” (Numara lütfen,)

dedikten sonra telefon numaras�n� söyleyin.
4. Sesli rehber “Dialing <number recognised>.”

(<tan�mlanan numara> aran�yor.) diyecektir.
Daha sonra Bluetooth ®2.0 arayüzü aramay�
gerçekle�tirecektir. 
Do�rulama fonksiyonu devrede iken sistem telefon
numaras�n� tekrar do�rular. Bu numaraya devam
etmek için “Yes.” (Evet) cevab�n� verin. 
Telefon numaras�n� de�i�tirmek için “No” (hay�r)
komutunu verin. Sistem “Number please” (Numara
Lütfen) diyecek, sonra telefon numaras�n� tekrar
söyleyin.

NOT
� �ngilizcede sistem “0” rakam� için hem “zero” ve hem

de “oh (“o” harfini) tan�r.
� Bluetooth ®2.0 arayüzü (0 ila 9) rakamlar� ve (+, # ve

*) karakterleri kabul eder.
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� Maksimum desteklenen telefon numaras� uzunlu�u
a�a��daki gibidir:
• Uluslararas� telefon numaras�: + ve telefon

numaralar� (18 haneye kadar)
• Uluslararas� telefon numaralar� hariç: telefon

numaralar� (19 haneye kadar).

Bir telefon rehberi kullanarak arama yapma
Araç telefon rehberini ya da Bluetooth ® 2.0 arayüzünde
bulunan mobil telefon rehberini kullanarak aramalar�
gerçekle�tirebilirsiniz.
“Telefon rehberi hakk�nda daha fazla bilgi için “Telefon
rehberi fonksiyonu” konusuna bak�n, sayfa 126

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Call.” (Ara) deyin.

NOT
� Araç telefon rehberi ve mobil telefon rehberi bo�ken

“Call” (Arama yap) komutunu verirseniz, sesli rehber
“The vehicle phonebook is empty. ( Araç telefon
rehberi bo�.) Would you like to add a new entry
now?” (�imdi yeni girdi eklemek ister misiniz ?)
diyecektir.
“Yes” (Evet) cevab�n� verin, sesli rehber “Entering
the phonebook - new entry menu.” (Telefon
rehberine yeni girdi menüsü ekleniyor.) diyecektir.
Araç telefon rehberinde �imdi veri olu�turabilirsiniz.
"No" (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem ana menüye
dönecektir.

3. Ses k�lavuzu “Name Please,” (�sim Lütfen) dedikten
sonra, telefon rehberinde kay�tl� olan ve aramak
istedi�iniz ki�inin telefon numaras�n� söyleyin.

4. Yaln�zca bir e�le�me varsa, sistem 5. ad�ma geçer.
�ki ya da daha fazla e�le�me varsa, sesli rehber
“More than one match was found, would you like to
call <returned name>.” (Birden fazla e�le�me
bulundu, <geri gelen ad�> aramak ister misiniz?)
diyecektir. Bu ki�i, aramak istedi�iniz ki�i ise, "Yes"
(evet) �eklinde cevaplay�n.
"No" (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, bir sonraki e�le�en
ki�inin ad� sesli rehber taraf�ndan söylenecektir.

NOT
� Sistem taraf�ndan okunan tüm isimlere "No" (hay�r)

derseniz, sesli rehber “Name not found, returning to
main menu” (�sim bulunamad�, ana menüye
dönüyor) diyecek ve sistem ana menüye dönecektir.
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5. Söyledi�iniz isme kay�tl� yaln�zca 1 telefon numaras�
kayd� bulunursa, sesli rehber 6. Ad�ma geçer.
Söyledi�iniz isimle e�le�en 2 ya da daha fazla
telefon numaras� kayd� varsa, sesli rehber “Would
you like to call <name> at [home], [work], [mobile], or
[other]?” (<isim> [ev], [i�], [mobil], or [di�er]?) diyerek
hangi numara kayd�n� aramak istedi�inizi sorar.
Arama lokasyonunu seçin.

NOT
� Araç telefon rehberinde seçti�iniz isimle e�le�en veri

varsa, ancak telefon numaras� seçilen lokasyona
kay�tl� de�ilse, sesli rehber
“{home/work/mobile/other} not found for <name>.“
(<isim> için {ev/i�/mobil/di�er} bulunamad�" diyerek
seçti�iniz isim için herhangi bir numara kayd�n�n
bulunmad���n� söyleyecektir. Would you like to add
location or try again?” (lokasyon eklemek ya da
tekrar denemek istiyor musunuz?)
"Try again" (Tekrar dene) yan�t�n� verirseniz, sistem
3. ad�ma devam edecektir.
 “Add location” (lokasyon ekle) komutunu verin,
seçilen lokasyoniçin ilave bir telefon numaras�
kaydedebilirsiniz.

� Mobil telefon rehberinde seçti�iniz isimle e�le�en
veri varsa, ancak telefon numaras� seçilen
lokasyona kay�tl� de�ilse, sesli rehber “{<isim> için
{ev/i�/mobil/di�er} bulunamad�" diyerek seçti�iniz
isim için herhangi bir numara kayd�n�n
bulunmad���n� söyleyecektir. Would you like to try
again?” Tekrar denemek ister misiniz?” diye sorar. 
"Yes" (Evet) yan�t�n� verirseniz, sistem 3. ad�ma
devam edecektir.
"No" (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, arama iptal
edilecektir. 1. ad�mdan tekrar ba�lar.

6. Sesli rehber “Calling <name> <location>” (Aran�yor
<isim> <lokasyon>) diyecek ve sonra sistem telefon
numaras�n� çevirecektir.

NOT
� Do�rulama fonksiyonu devredeyse, sistem al�c�ya ait

ad�n ve lokasyonun do�ru olup olmad���n� kontrol
edecektir. �sim do�ru ise, “Yes” (Evet) yan�t�n� verin.
Ça�r�n�n ad�n� veya yerini de�i�tirmek isterseniz,
cevap “No” (Hay�r) deyin. Sistem Ad�m 3’e döner.

Yeniden arama
E�le�tirilmi� cep telefonunda aranm�� olan ça�r�lar�n
tarihçesine göre aranm�� olan son numaray� tekrar
arayabilirsiniz.
Numaray� tekrar tu�lamak için a�a��daki i�lemi kullan�n. 

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Redial.” (Numaray� Tekrar Ara) deyin.

Send (Gönder) fonksiyonu 
E00761300035

Bir ça�r� s�ras�nda ses tan�ma modunu girmek için
SPEECH tu�una bas�n, daha sonra DTMF tonlar�n�
olu�turmak için “<numbers> SEND” (<numaralar>
SEND) (numaralar� gönder) deyin.
Örne�in, otomatikle�tirilmi� sisteme bir tepki olarak bir
ça�r� s�ras�nda bir telefon tu�una bas�lmas�n� taklit
etmeye ihtiyac�n�z olursa, SPEECH tu�una bas�n ve “1 2
3 4 pound SEND” deyin. “Send” deyince, cep
telefonunuzda 1234# gönderilir.
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Ça�r�lar�n al�nmas�
E00761600012

Kontak anahtar� “ACC” veya “ON” konumunda iken,
audio sistemi ba�lang�çta kapal� olsa bile, audio sistemi
otomatik olarak aç�l�r ve Gelen Ça�r� al�n�r.
Sesli rehber gelen arama bildirimi ön yolcu koltu�u
hoparlöründen gelir.
Gelen ça�r� al�nd��� zaman CD çalar veya radyo
çal�yorsa, audio sistemi CD çalardan veya radyodan
gelen sesi susturur ve sadece Gelen Ça�r� duyulur. 
Ça�r�y� almak için direksiyonun kumanda kolu üzerindeki
PICK-UP tu�una bas�n.
Ça�r� bitince audio sistem önceki durumuna döner.

MUTE (�ptal) fonksiyonu 
E00760300041

Bir konu�ma s�ras�nda her zaman arac�n mikrofonunu
sessiz hale getirebilirsiniz. 
Bir konu�ma s�ras�nda SPEECH tu�una basarak ve
“Mute” (Sessiz) diyerek MUTE fonksiyonu devreye
sokulur ve mikrofon sessiz hale getirilir.
Ayn� �ekilde “Mute off” denilerek MUTE fonksiyonu devre
d��� b�rak�l�r ve mikrofonun sessiz hale getirilmesi iptal
edilir.

Mikrofonlu mod ve özel mod aras�nda 
de�i�tirmek

E00761400036

Bluetooth® 2.0 arayüzü hands-free moduna (hands-free
aramalar) ve özel moda (cep telefonuyla aramalar)
ayarlanabilir. 
SPEECH tu�una basarsan�z ve hands-free arama
s�ras�nda “Transfer call” (Ça�r�y� aktar�n) derseniz,
hands-free modu durdurabilir ve özel modda
konu�abilirsiniz.
Hands-free moda dönmek için SPEECH tu�una tekrar
bas�n ve “Transfer call” (Ça�r�y� aktar�n) deyin.
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Telefon rehberi fonksiyonu 
E00763700017

Bluetooth® 2.0 arayüzünde cep telefonunda kay�tl�
telefon rehberinden farkl� olan iki tip ayr� telefon rehberi
bulunur. Bunlar araç telefon rehberi ve mobil telefon
rehberidir.
Bu telefon rehberleri, telefon numaralar�n�n kay�t edilmesi
ve ses tan�ma fonksiyonu arac�l���yla istenen numaran�n
aranmas� için kullan�l�r.

NOT
� Akü kablosunun ba�lant�s�n�n sökülmesi telefon

rehberi içinde kay�tl� bilgileri silmez.

Araç telefon rehberi
E00763800151

Ses tan�ma fonksiyonu ile ça�r� yaparken telefon rehberi
kullan�l�r.
Araç telefon rehberi için her dilde 32 isime kadar kay�t
yap�labilir.
Ayr�ca a�a��dakilerle ilgili her giri�te 4 yer vard�r: ev, i�,
cep ve di�er. Her yer için bir telefon numaras�
kaydedebilirsiniz.

�stedi�iniz ismi, araç telefon rehberine kaydedilmi�
herhangi bir telefon rehberi girdisi olarak
kaydedebilirsiniz.
�simler ve telefon numaralar� sonradan de�i�tirilebilir.

Araç telefon rehberi, e�le�en bütün cep telefonlar� ile
kullan�labilir.

Araç telefon rehberine bir numara kaydetmek için
Araç telefon rehberine a�a��da verilen 2 �ekilde numara
kaydedebilirsiniz: Telefon numaras�n� okuyup, cep
telefonu rehberinden bir kay�t seçerek ve bu kayd�
atayarak

Telefon numaras�n� okuyarak kaydetme
1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Phonebook.” (Telefon rehberi) deyin.
3. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "new entry, edit number, edit name, list
names, delete, erase all, or import contact." (yeni
kay�t, numaray� düzelt, ismi düzelt, isimleri listele, sil,
tümünü sil veya ki�iyi al.) "New entry" (Yeni giri�)
komutunu verin.

4. Sesli rehber "Name please" (�sim lütfen) kar��l���n�
verecektir. Kaydedilmesi için istedi�iniz ismi
söyleyin.

NOT
� Telefon rehberine zaten maximum giri� yap�ld�ysa,

ses k�lavuzu "The phonebook is full" (Telefon rehberi
dolu) diyecektir. Bir isim silinsin mi? Kay�tl� bir ismi
silmek istiyorsan�z "Yes" (Evet) komutunu verin.
"No" (Hay�r) komutunu verirseniz, sistem ana
menüye dönecektir.
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5. �sim kaydedilince, ses k�lavuzu “HOME, WORK,
MOBILE, OR OTHER?” (EV, ��, MOB�L veya
D��ER) diye sorar. Numaran�n kaydedilmesini
istedi�iniz yeri söyleyin.

NOT
� Do�rulama fonksiyonu devredeyse, sesli rehber

"<Location>" (<Lokasyon>) kar��l���n� verecektir. Is
this correct?”(Do�ru mu)  “Yes” (Evet) diyerek
cevaplay�n.
Seçilen yer için bir telefon numaras� kaydedilmi�se,
sesli rehber “The current number is <telephone
number>, number please.” (Mevcut numara <telefon
numaras�>) kar��l���n� verir.
Telefon numaras�n� de�i�tirmek istemezseniz,
"cancel" (iptal) komutunu verin veya kay�tl� tutmak
için orijinal numaray� söyleyin.

6. Sesli rehber "Number please" (Numara lütfen)
kar��l���n� verecektir. Kaydetmek için telefon
numaras�n� söyleyin.

NOT
� �ngilizcede sistem “0” rakam� için hem “zero” ve hem

de “oh (“o” harfini) tan�r.

7. Sesli rehber okudu�unuz numaray� tekrar edecektir
ve sonras�nda numaray� kaydedecektir.
Telefon numaras� kaydedilince k�lavuz ses “Number
saved" (Numara kaydedildi) kar��l���n� verir. Would
you like to add another number for this entry?” (Bu
giri� için ba�ka numara eklemek ister misiniz?) diye
sorar.
Güncel giri� için yeni bir yere ba�ka bir telefon
numaras� eklemek için “Yes” (Evet) cevab�n� verin.
Sistem Ad�m 5’deki yer seçimine döner.
Kay�t i�lemini bitirmek ve ana menüye dönmek için
“No” (Hay�r) cevab�n� verin.

NOT
� Do�rulama fonksiyonu devredeyken, söylemi�

oldu�unuz telefon numaras�n� tekrarlad�ktan sonra,
sesli rehber “Is this correct?” (Do�ru mu?) kar��l���n�
verir. “Yes” (Evet) diyerek cevaplay�n.
6. ad�mdaki telefon numaras� kayd�na dönmek için
“No” (Hay�r) komutunu verin.
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Cep telefonu telefon rehberinden bir kayd� seçip 
ta��mak için
Cep telefonu rehberinden 1 kayd� seçip araç telefon
rehberine kaydedebilirsiniz.

NOT
� Araç park halinde de�ilse, kayd�n ta��nmas�na izin

verilmez. Kayd� ta��madan önce, arac�n güvenli bir
alana park edildi�inden emin olun.

� Cep telefonunda Bluetooth® ba�lant�s� olsa bile,
cihaz�n uyumlulu�una ba�l� olarak verinin tamam� ya
da bir k�sm� transfer edilebilir.

� Maksimum desteklenen telefon numaras� uzunlu�u
19 hanelidir. 20 haneden daha uzun telefon
numaralar�n�n ilk 19 hanesi kaydedilecektir.

� Telefon numaras� 0 ila 9 aras� rakamlar, *, # veya +
karakterlerinden ba�ka karakterler içeriyorsa, bu
karakterler kay�t ta��nmadan önce silinir.

� Cep telefonu ba�lant� ayarlar� için, cep telefonuyla
ilgili talimatlara bak�n.

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Phonebook.” (Telefon rehberi) deyin.
3. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "new entry, edit number, edit name, list
names, delete, erase all, or import contact." (yeni
kay�t, numaray� düzelt, ismi düzelt, isimleri listele, sil,
tümünü sil veya ki�iyi al.) "Import contact" (Ki�iyi al)
komutunu verin.

4. Sesli rehber “Would you like to import a single entry
or all contacts?” (Tek bir ki�i mi yoksa tüm ki�ileri mi
almak istersiniz?) komutunu verecektir. "Single
entry" (Tek ki�i) komutunu verin.
Bluetooth® 2.0 arayüzü transfer edilen telefon
rehberi verisini almaya haz�rd�r.

NOT
� Telefon rehberine zaten maximum giri� yap�ld�ysa,

ses k�lavuzu "The phonebook is full" (Telefon rehberi
dolu) diyecektir. Bir isim silinsin mi? Kay�tl� bir ismi
silmek istiyorsan�z "Yes" (Evet) komutunu verin.
"No" (Hay�r) komutunu verirseniz, sistem ana
menüye dönecektir.

5. Ses rehberi “Ready to receive a contact from the
phone. Only a home, a work, and a mobile number
can be imported,” (Telefondan kontak ki�i almaya
haz�r. Sadece bir ev, bir i� ve bir mobil numara
al�nabilir.) cevab�n� verdikten sonra, Bluetooth ® 2.0
ara yüzü, Bluetooth® özellikli cep telefonundan
telefon rehberi verisini alacakt�r.

6. Bunu ayarlamak için, araç telefon rehberine
kaydetmek istedi�iniz cep telefonu rehberi kayd�n�n
Bluetooth® 2.0 arayüzüne aktar�labilmesi amac�yla
Bluetooth® özellikli bir cep telefonu kullan�n.

NOT
� Bluetooth® 2.0 arayüzü Bluetooth® özellikli bir cep

telefonu alg�layamazsa veya ba�lant�n�n kurulmas�
çok uzun sürerse, sesli rehber “Import contact has
timed out” (Ki�i alma süresi doldu) kar��l���n�
verecektir ve sonras�nda sistem kay�t i�lemini iptal
edecektir. Böyle bir durumda uygulamaya tekrar 1.
ad�mdan ba�lay�n.

� HANG-UP dü�mesine basarak veya SPEECH
dü�mesine bas�l� tutarak kay�r i�lemini iptal
edebilirsiniz.
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7. Transfer tamamland���nda, sesli rehber “<Number of
telephone numbers that had been registered in the
import source> numbers have been imported. What
name would you like to use for these numbers?”
(<Alma kayna��nda kay�l� telefon numaras� say�s�>
numara al�nd�. Bu numaralar için kullan�lacak isim
nedir?) kar��l���n� verecektir.
Bu numaray� kaydetmek istedi�iniz ismi söyleyin.

NOT
� Girilen isim telefonda mevcut bir kay�tla ayn� ya da

benzerse, bu isim kaydedilemez.

8. Sesli rehber “Adding <name>” (<isim> ekleniyor)
kar��l���n� verecektir.
Do�rulama fonksiyonu devrede iken, sistem ismin
do�ru olup olmad���n� sorar. “Yes” (Evet) diyerek
cevaplay�n.
"No" (Hay�r) komutunu verirseniz, sesli rehber
“Name please” (�sim lütfen) kar��l���n� verecektir.
Farkl� bir isim kaydedin.

9. Sesli rehber “Numbers saved” ( Numaralar
kaydedildi) kar��l���n� verecektir.

10. Sesli rehber “Would you like to import another
contact?” (Ba�ka bir ki�i almak istiyor musunuz?)
kar��l���n� verecektir.
Kay�t i�lemine devam etmek istiyorsan�z "Yes" (Evet)
komutunu verin. 5. ad�mdan itibaren yeni numara
kaydetme i�lemine deyam edebilirsiniz.
"No" (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem ana menüye
dönecektir.

Araç telefon rehberinde kay�tl� içeri�in de�i�tirilmesi
Araç telefon rehberinde kay�tl� olan bir ismi ya da
numaray� de�i�tirebilir ya da silebilirsiniz.
Ayr�ca telefon rehberinde kay�tl� olan numaralar�n listesini
dinleyebilirsiniz.

NOT
� Sistemde en az bir kayd�n olmas� gerekir.

[Bir telefon numaras�n�n düzeltilmesi]
1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Phonebook.” (Telefon rehberi) deyin.
3. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "new entry, edit number, edit name, list
names, delete, erase all, or import contact" (yeni
kay�t, numaray� düzelt, ismi düzelt, isimleri listele, sil,
tümünü sil veya ki�iyi al.) “Edit number” (Numara
düzelt) komutunu verin.

4. Sesli rehber “Please say the name of the entry you
would like to edit, or say list names” (De�i�iklik
yapmak istedi�iniz giri�e ait ismi veya liste ismini
söyleyin) kar��l���n� verecektir. Düzenlemek
istedi�iniz kay�t ismini söyleyin.

NOT
� “List names” (Liste isimleri) komutunu verdi�inizde

telefon rehberinde kay�tl� olan isimler s�rayla
okunacakt�r. "Araç telefon rehberi: Kay�tl� isimlerin
listesini dinleme" konusuna bak�n, sayfa 126.

5. Sesli rehber “Home, Work, Mobile or Other?” (Ev, ��,
Mobil veya Di�er?) kar��l���n� verir. De�i�tirmek veya
eklemek istedi�iniz telefon numaras�n�n kay�tl�
oldu�u yeri seçin ve söyleyin.
Do�rulama fonksiyonu devrede iken, sistem hedef
ismi ve yerini tekrardan kontrol eder. Düzeltme
i�lemine devam etmek istiyorsan�z "Yes" (Evet)
komutunu verin.
"No" (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem 3. ad�ma
devam edecektir.
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6. Sesli rehber Number, please" (Numara lütfen)
kar��l���n� verecektir. Kaydetmek istedi�iniz telefon
numaras�n� söyleyin.

NOT
� Seçilen yer için bir telefon numars� kaydedilmi�se,

sesli rehber “The current number is <current
number> ” (Mevcut numara <mevcut numara>)
kar��l���n� verecektir. New number, please." (Yeni
numara lütfen) numaray� sorar. Numaray�
de�i�tirmek için yeni bir telefon numaras� söyleyin.

7. Sesli rehber telefon numaras�n� tekrar edecektir.
Do�rulama fonksiyonu devrede iken, sistem
numaran�n do�ru olup olmad���n� sorar. “Yes” (Evet)
diyerek cevaplay�n.
"No" (Hay�r) komutunu verirseniz, sistem 3. ad�ma
geri dönecektir.

8. Telefon numaras� kaydedildi�inde, sesli rehber
“Number saved” (Numara kaydedildi) kar��l���n�
verecektir ve sonras�nda sistem ana menüye
dönecektir.

NOT
� Bir telefon numaras�n�n üzerine yeni bir telefon

numaras� kaydedilirse, sesli rehber “Number
changed” (Numara de�i�tirildi) kar��l���n� verecektir
ve sistem ana menüye dönecektir.

[�sim düzeltme]
1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Phonebook.” (Telefon rehberi) deyin.
3. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "new entry, edit number, edit name, list
names, delete, erase all, or import contact." (yeni
kay�t, numaray� düzelt, ismi düzelt, isimleri listele, sil,
tümünü sil veya ki�iyi al.) “Edit name” (�sim de�i�tir)
komutunu verin.

4. Sesli rehber “Please say the name of the entry you
would like to edit, or say list names” (De�i�iklik
yapmak istedi�iniz giri�e ait ismi veya liste ismini
söyleyin) kar��l���n� verecektir. Düzenlemek
istedi�iniz ismi söyleyin.

NOT
� “List names” (Liste isimleri) komutunu verdi�inizde

telefon rehberinde kay�tl� olan isimler s�rayla okunur.
"Araç telefon rehberi: Kay�tl� isimlerin listesini
dinleme" konusuna bak�n, sayfa 126.

5. Sesli rehber “Changing <name>” (<�sim>
de�i�tiriliyor) kar��l���n� verecektir.
Do�rulama fonksiyonu devrede iken, sistem ismin
do�ru olup olmad���n� kontrol eder. Bu bilgiye ba�l�
olarak düzeltme i�lemine devam etmek istiyorsan�z
"Yes" (Evet) komutunu verin.
"No" (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem 4. ad�ma
devam edecektir.

6. Sesli rehber "Name please" (�sim lütfen) kar��l���n�
verecektir. Kaydetmek istedi�iniz yeni ismi söyleyin.

7. Kay�tl� isim de�i�tirilecektir.
De�i�tirme i�lemi iptal edildi�inde, sistem ana
menüye dönecektir.
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[Kay�tl� isimlerin listesinin dinlenmesi]
1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Phonebook.” (Telefon rehberi) deyin.
3. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "new entry, edit number, edit name, list
names, delete, erase all, or import contact." (yeni
kay�t, numaray� düzelt, ismi düzelt, isimleri listele, sil,
tümünü sil veya ki�iyi al.) “List names” (Liste isimleri)
komutunu verin.

4. Bluetooth® 2.0 arayüzü, telefon rehberindeki isimleri
s�ras�yla okuyacakt�r.

5. Sesli rehber listeyi okumay� bitirince, “End of list,
would you like to start from the beginning?” (Listenin
sonu, ba�tan ba�lamak ister misiniz?) kar��l���n�
verecektir. Listeyi tekrar ba�tan kontrol etmek
isterseniz “Yes” (Evet) cevab�n� verin.
��lem tamamlan�nca ana menüye dönmek için “No”
(Hay�r) komutunu verin.

NOT
� Okunmakta olan bir ismi arayabilir, düzenleyebilir

veya silebilirsiniz.
SPEECH tu�una bas�n ve ismi aramak için “Call”
(Ara), düzenlemek için “Edit” (Düzenle) veya silmek
için “Delete” (Sil) komutunu verin.
Sistem bip sesi ç�kar�r ve sonra komutunuzu i�leme
koyar.

� SPEECH tu�una basarsan�z ve liste okunurken
“Continue” (Devam) veya “Previous” (Önceki)
derseniz sistem ilerler veya listeye geri döner.
Sonraki giri�e ilerlemek için “Continue” (Devam)
veya önceki giri�e dönmek için “Previous” (Önceki)
deyin.

[Bir telefon numaras�n�n silinmesi]
1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Phonebook.” (Telefon rehberi) deyin.
3. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "new entry, edit number, edit name, list
names, delete, erase all, or import contact." (yeni
kay�t, numaray� düzelt, ismi düzelt, isimleri listele, sil,
tümünü sil veya ki�iyi al.) “Delete.” (Sil) komutunu
verin.

4. Sesli rehber “Please say the name of the entry you
would like to delete, or say list names” (Silmek
istedi�iniz giri�e ait ismi veya liste ismini söyleyin)
kar��l���n� verecektir. Silmek istedi�iniz telefon
numaras�n�n� kay�tl� oldu�u ismi söyleyin.

NOT
� “List names” (Liste isimleri) komutunu verdi�inizde

telefon rehberinde kay�tl� olan isimler s�rayla okunur.
"Araç telefon rehberi: Kay�tl� isimlerin listesini
dinleme" konusuna bak�n, sayfa 126.

5. Seçilen kay�t için sadece bir telefon numaras�
kay�tl�ysa, sesli rehber “Deleting <name> <location>”
“<�sim> <lokasyon> siliniyor”kar��l���n� verecektir.
Seçilen kay�t için birden fazla telefon numaras�
kay�tl�ysa, sesli rehber “Would you like to delete
[home], [work], [mobile], [other], or all?” (Silmek
istiyor musunuz [ev], [i�], [mobil], [di�er], veya
tümü?) kar��l���n� verecektir.
Silmek istedi�iniz konumu seçti�inizde sesli rehber
“Deleting <name> <location>” (<�sim> <lokasyon>
siliniyor) kar��l���n� verecektir.

NOT
� Bütün konumlardaki telefon numaralar�n� silmek için

"All" (Tümü) komutunu verin.
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6. Sistem, seçilen telefon numaralar�n� silmek isteyip
istemedi�inizi sorar, "Yes" (Evet) komutunu verin.
"No" (Hay�r) komutunu verdi�inizde sistem
numaralar� silme i�lemini iptal eder ve 4. ad�ma geri
döner.

7. Telefonun numaras� silindi�inde, ses k�lavuzu
“<name> <location> deleted” (<�sim> <lokasyon>
silindi) kar��l���n� verir ve sonra sistem ana menüye
döner.
Bütün konumlardaki numaralar silinirse, sistem
“<name> and all locations deleted” ( “<�sim> tüm
lokasyonlarda silindi) ”kar��l���n� verir ve isim telefon
rehberinden silinir.  

Telefon rehberinin silinmesi
Araç telefon rehberinde kay�tl� bütün bilgileri silebilirsiniz.

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Phonebook.” (Telefon rehberi) deyin.
3. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "new entry, edit number, edit name, list
names, delete, erase all, or import contact." (yeni
kay�t, numaray� düzelt, ismi düzelt, isimleri listele, sil,
tümünü sil veya ki�iyi al.) “Erase all” (Tümünü sil)
komutunu verin.

4. Do�rulamak için, sesli rehber “Are you sure you want
to erase everything from your hands-free system
phonebook?” (Hands-free sistemi telefon
rehberindeki tüm kay�tlar� silmek istiyor musunuz?"
kar��l���n� verecektir. “Yes” (Evet) diyerek
cevaplay�n.
Telefon rehberindeki tüm kay�tl� bilgileri silmeyi iptal
etmek ve ana menüye dönmek için “No” (Hay�r)
cevab�n� verin. 

5. Sesli rehber “You are about to delete everything from
your hands-free system phonebook. Do you want to
continue?” (Hands-free telefon rehberiniziden tüm
kay�tlar� silmek üzeresiniz. Devam etmek istiyor
musunuz?) diyecektir. Devam etmek için “Yes” (Evet)
cevab�n� verin.
Telefon rehberindeki tüm kay�tl� bilgileri silmeyi iptal
etmek ve ana menüye dönmek için “No” (Hay�r)
cevab�n� verin.

6. Sesli rehber “Please wait, erasing the hands-free
system phonebook” (Lütfen bekleyin, hands-free
sistemi telefon rehberi siliniyor) kar��l���n� verecektir
ve tüm kay�tlar silinecektir.
De�i�tirme i�lemi tamamland���nda, sesli rehber
“Hands-free system phonebook erased” (Hands-free
sistemi telefon rehberi silindi) kar��l���n� verecektir
ve sonras�nda sistem ana menüye dönecektir.
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Mobil telefonu rehberi
E00763900019

Cep telefonunda kay�tl� olan bütün kay�tlar toplu olarak
mobil telefon rehberine ta��nabilir ve kaydedilebilir.
Her biri 1,000 isim içeren 7 mobil telefon rehberine kadar
kaydedilebilir.

Bluetooth® 2.0 arayüzü, telefon rehberine ta��nan isimleri
otomatik olarak seslendirir ve isimleri olu�turur.

NOT
� Sadece ba�l� bir cep telefonundan aktar�lan mobil

telefon rehberi bu cep telefonu ile kullan�labilir.
� Mobil telefon rehberinde kay�tl� olan isimleri ve

telefon numaralar�n� de�i�tiremezsiniz. Ayr�ca, belirli
bir telefon rehberi kayd�n� seçip silemezsiniz.
Yukar�da belirtilen ögelerden birini de�i�tirmek veya
silmek için, cep telefonunun kaynak telefon
rehberindeki uygulanabilir bilgileri de�i�tirin ve
telefon rehberini tekrar ta��y�n.

Bir cihaz telefon rehberini kar��dan almak için
Cep telefonunda kay�tl� olan telefon rehberini mobil
telefon rehberine ta��mak için a�a��daki ad�mlar�
uygulay�n.

NOT
� Ta��ma i�lemi araç park halindeyken yap�lmal�d�r.

Kayd� ta��madan önce, arac�n güvenli bir alana park
edildi�inden emin olun.

� Cep telefonunda Bluetooth® ba�lant�s� olsa bile,
cihaz�n uyumlulu�una ba�l� olarak verinin tamam� ya
da bir k�sm� transfer edilebilir.

� Maksimum desteklenen telefon numaras� uzunlu�u
19 hanelidir. 20 haneden daha uzun telefon
numaralar�n�n ilk 19 hanesi kaydedilecektir.

� Telefon numaras� 0 ila 9 aras� rakamlar, *, # veya +
karakterlerinden ba�ka karakterler içeriyorsa, bu
karakterler kay�t ta��nmadan önce silinir.

� Cep telefonu ba�lant� ayarlar� için, cep telefonuyla
ilgili talimatlara bak�n.

1. SPEECH dü�mesine bas�n.
2. “Phonebook.” (Telefon rehberi) deyin.
3. Sesli rehber "Select one of the following:" (Birisini

seçiniz:) "new entry, edit number, edit name, list
names, delete, erase all, or import contact." (yeni
kay�t, numaray� düzelt, ismi düzelt, isimleri listele, sil,
tümünü sil veya ki�iyi al.) "Import contact" (Ki�iyi al)
komutunu verin.

4. Sesli rehber “Would you like to import a single entry
or all contacts?” (Tek bir ki�i mi yoksa tüm ki�ileri mi
almak istersiniz?) komutunu verecektir. "All contacts"
(Tüm liste) komutunu verin.
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5. Sesli rehber "�sim listesi cep telefonundan al�n�yor"
diyecektir. Bu i�lemin tamamlanmas� birkaç dakika
alabilir. Would you like to continue it?” (devan etmek
misiniz?”) diye sorar. “Yes” (Evet) komutunu
verdi�inizde, cep telefonunda kay�tl� olan telefon
rehberinin mobil telefon rehberine ta��nma i�lemi
ba�layacakt�r.
"No" (Hay�r) yan�t�n� verirseniz, sistem ana menüye
dönecektir.

NOT
� Kay�tlar�n say�s�na ba�l� olarak ta��ma i�leminin

tamamlanmas� zaman alabilir.
� Bluetooth® 2.0 arayüzü, Bluetooth® özellikli bir cep

telefonuna ba�lanamazsa, sesli rehber “Unable to
transfer contact list from phone” kar��l���n� verecektir
ve sitem ana menüye dönecektir.

� Veri transferi s�ras�nda HANG-UP dü�mesine
basarsan�z ya da SPEECH dü�mesine bas�l�
tutarsan�z, ta��ma i�lemi iptal edilecektir ve sistem
ana menüye dönecektir.

� Veri transferi s�ras�nda bir hata olursa, tüm ta��ma
i�lemi iptal edilecektir ve sesli rehber “Unable to
complete the phonebook import” (telefon rehberi veri
transferi tamamlanam�yor) kar��l���n� verecektir ve
sistem ana menüye dönecektir.

� Telefon rehberinde hiç kay�t yoksa, sesli rehber
“There are no contacts on the connected phone”
(Telefon rehberinde kay�t yok) kar��l���n� verecektir.

6. Ta��ma i�lemi tamamland���nda, sesli rehber
“Import complete” (Alma tamamland�) kar��l���n�
verecektir ve sonras�nda sistem ana menüye
dönecektir.
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Kaydetme komutlar�
E00732400193

Dizilim �ngilizce Frans�zca �spanyolca �talyanca Almanca Flemenkçe Portekizce Rusça
1 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789

2 888 555 
1212

888 555 
1212

888 555 
1212

888 555 
1212

888 555 
1212

888 555 
1212

888 555 
1212

3 Call Appeler Llamar Chiama Anrufen Bellen Ligar

4 Dial Composer Marcar Componi Wählen Nummer 
keuze Marcar

5 Setup Configurer Configura-
ción Configura Einrichtung Setup Configurar

6 Cancel Annuler Cancelar Annulla Abbrechen Annuleren Cancelar
7 Continue Continuer Continuar Continua Weiter Doorgaan Continuar
8 Help Aide Ayuda Aiuto Hilfe Help Ajuda
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USB giri� soketi*
E00761900015

USB bellek cihaz� veya iPod içerisindeki müzik
dosyalar�n� çalmak için �Pod* veya USB bellek cihaz�n�
USB giri� soketine ba�layabilirsiniz.
A�a��da iPod veya USB bellek cihaz�n�n nas�l
ba�lanacaklar� ve ba�lant�lar�n�n nas�l kesilece�i
belirtilmektedir.
Müzik dosyalar�n�n nas�l çal�naca�� hakk�nda ayr�nt�l�
bilgi için a�a��daki k�sma bak�n.
"USB cihaz�ndan parça çalma" konusuna bak�n, sayfa
68.

*: “iPod”, ABD ve di�er ülkelerde Apple Inc. firmas�n�n
tescilli bir markas�d�r.

USB bellek cihaz�n�n ba�lanmas�
E00762000172

1. Arac�n�z� güvenli �ekilde park edin ve kontak
anahtar�n� "LOCK" konumuna getirin.

2. Torpido gözündeki USP giri� soketi kapa��n� (A)
aç�n.
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3. USB bellek cihaz�na (B) ba�lant� kablosunu (C)
tak�n.

4. Ba�lant� kablosunu (C) USB giri� soketine (D) tak�n.

D�KKAT!
�� Arac� kullan�rken zemin konsol kutusu

kapa��n� kapal� tutun. Aksi takdirde, zemin
konsol kutusunun kapa�� ya da içerisindeki
e�yalar yaralanmalara neden olabilir.
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NOT
� USB bellek cihaz�n�, USB giri� soketine do�rudan

ba�lamay�n.
USB bellek cihaz� zarar görebilir.

� Zemin konsol kutusunu kapat�rken, ba�lant�
kablosunun s�k��mamas�na dikkat edin.

5. Ba�lant� kablosunu ç�karmak için, ilk olarak kontak
anahtar�n� "LOCK" konumuna getirin ve takma i�lemi
ad�mlar�n�n tam tersini uygulay�n.

iPod'un ba�lanmas�
E00762100030

1. Arac�n�z� güvenli �ekilde park edin ve kontak
anahtar�n� "LOCK" konumuna getirin.

2. Torpido gözündeki USP giri� soketi kapa��n� (A)
aç�n.
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3. Ba�lant� kablosunu (C) iPod'a (B) ba�lay�n.

NOT
� Apple Inc. firas�n�n üretti�i orjinal bir ba�lant�

kablosu kullan�n.

4. Ba�lant� kablosunu (C) USB giri� soketine (D) tak�n.

NOT
� Zemin konsol kutusunu kapat�rken, ba�lant�

kablosunun s�k��mamas�na dikkat edin.

5. Ba�lant� kablosunu ç�karmak için, ilk olarak kontak
anahtar�n� "LOCK" konumuna getirin ve takma i�lemi
ad�mlar�n�n tam tersini uygulay�n.

D�KKAT!
�� Arac� kullan�rken zemin konsol kutusu

kapa��n� kapal� tutun. Aksi takdirde, zemin
konsol kutusunun kapa�� ya da içerisindeki
e�yalar yaralanmalara neden olabilir.
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Ba�lanabilir cihazlar ve desteklenen dosya 
özellikleri

E00762200015

Cihaz türleri
E00762300218

A�a��da verilen cihaz tipleri ba�lanabilir.

*: “iPod touch,” “iPod classic,” “iPod” ve “iPod nano”, ABD
ve di�er ülkelerde Apple Inc. firmas�n�n tescilli
markalar�d�r.

NOT
� Ba�lanan USB bellek cihaz� ve di�er cihazlar�n tipine

ba�l� olarak, ba�lanan cihaz düzgün çal��mayabilir
veya fonksiyonlar� s�n�rland�r�labilir.

� Yaz�l�m� son sürüme güncellenmi� olan bir iPod
kullan�n

� Kontak anahtar� "ON" veya "ACC" konumundayken
iPod'u USB giri� soketine ba�layarak �arj
edebilirsiniz.

� iPod ya da USB bellek cihaz�n�z� araç içerisinde
b�rakmay�n.

� Veriler zarar görebilece�i için dosyalar�
yedeklemeniz önerilmektedir.

� USB giri� soketine, önceki bölümde belirtilen
cihazlardan ba�ka bir cihaz ba�lamay�n (hard disk,
kart okuyucu, bellek okuyucu v.b). Cihaz ve/veya
veriler zarar görebilir. Bu cihazlardan birinin
yanl��l�kla ba�lant�s� kesilirse, kontak anahtar�n�
"LOCK" konumuna getirdikten sonra bu cihaz�
ç�kar�n.

Model ad� Durum

USB bellek cihaz� Depolama kapasitesi 256 
mb ve üzeri olanlar

iPod touch* F/W Sür.1.1.1 veya sonraki 
sürümler

iPod klasik* F/W Sür.1.0 veya sonraki 
sürümler

iPod (be�inci nesil)* F/W Sür.1.2.2 veya sonraki 
sürümler

iPod nano (be�inci nesil)* F/W Sür.1.2 veya sonraki 
sürümler

iPod nano (ikinci nesil)* F/W Sür.1.1.2 veya sonraki 
sürümler

iPod ve USB bellek cihazlar�
d���ndaki modeller

Y���n depolama s�n�flar�n�
destekleyen dijital müzik 
çalarlar
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Dosya özellikleri
E00762400017

USB bellek cihaz� ya da y���n depolama s�n�f�n�
destekleyen di�er cihazlar içersinde bulunan a�a��daki
özelliklerdeki müzik dosyalar�n� çalabilirsiniz.

Güne�likler
E00711201094

Madde Durum
Dosya format� MP3, WMA, AAC, WAV
Maksimum seviye say�s�
(kök dahil) Seviye 8

Klasör say�s� 700
Dosya say�s� 65,535

1- Önden gelen güne� �����n�n gözü kama�t�rmamas� için
2- Yandan gelen güne� �����n�n gözü kama�t�rmamas�

için
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Makyaj aynas�
Güne�li�in arkas�nda bir makyaj aynas� tak�l�d�r.
Makyaj aynas�n�n kapa�� hareket ettirildi�inde ayna
lambas� (A) otomatik olarak yanar.

Kart tutucu
Güne�li�in arka taraf�ndaki tutucuya (A) kartvizit
yerle�tirilebilir.

D�KKAT!
� Lambal� makyaj aynas�n�n kapa�� uzun süre

aç�k tutuldu�unda arac�n aküsü bo�al�r.
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Küllük*
E00711400422

Küllü�ü kullanmak için kapa��n� aç�n.

Ç�kar�labilir küllük tutucusu
Ç�kar�labilir küllük gösterilen yerde bulunur.

D�KKAT!
� Küllü�e koymadan önce kibrit ve sigaran�z�

söndürün.
� Küllü�e yanabilecek ka��t ve di�er nesneleri

koymay�n. Aksi takdirde, sigara ve di�er tütün
ürünleri bunlar� tutu�turarak yang�na neden
olabilir.

� Küllükleri her zaman kapal� tutun. Aç�k
b�rak�l�rsa di�er sigara izmaritleri küllükte
yeniden alev alabilir.

D�KKAT!
� Ç�kar�labilir küllük emniyet tutucusu asla bir

bardak tutucusu olarak kullan�lmamal�d�r.
Sürü� esnas�nda sars�nt� olaca�� için aksesuar
soketine içecek dökülebilir ve elektrik
çarpmas�na neden olabilir.
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Çakmak*
E00711501390

Çakmak, kontak anahtar� “ON” veya “ACC”
konumundayken kullan�labilir.

Haz�r oldu�u zaman çakmak bir “klik” sesi ile otomatik
olarak ilk konumuna döner. Kullanmak için d��ar� do�ru
çekin.
Kulland�ktan sonra çakma�� soketin içerisinde
ba�lang�çtaki konumuna tak�n.

NOT
� Çakmak soketi yabanc� cisimler taraf�ndan

t�kanabilece�inden ve k�sa devre yapabilece�inden
çakma�� soketin d���nda b�rakmay�n.

1- Tamamen içeri do�ru itin.

1

D�KKAT!
�� Is�t�c� eleman�na veya çakmak muhafazas�na

dokunmay�n, sadece sap�ndan tutun, aksi
halde elinizi yakabilirsiniz.

� Çocuklar�n yanmamas� için çakmak ile
oynamalar�na veya çakma�� kullanmalar�na
izin vermeyin.

� �çeri itildikten yakla��k 30 saniye sonra çakmak
geri gelmezse çakmakta bir sorun vard�r.
Çakma�� ç�kar�n ve problemin MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisinde düzeltimesini
sa�lay�n.

� MITSUBISHI MOTORS taraf�ndan
onaylanmayan hiçbir elektrikli aleti
kullanmay�n. Aksi takdirde soket zarar
görebilir. Soket zarar görürse, çakma�� içeri
itildikten hemen sonra geri atabilir veya hiç
ç�kmayabilir.

� Çakmak soketi bir elektrik cihaz�n�n güç
kayna�� olarak kullan�ld��� zaman, elektrik
cihaz�n�n 12 V ile çal��t���ndan ve elektrik
gücünün 120 W veya daha az oldu�undan emin
olun. Buna ek olarak motor çal��mad��� zaman
elektrik cihazlar�n�n uzun süre kullan�lmas�
aküyü bo�altabilir.
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Aksesuar soketi
E00711601216

Fi�e tak�lan tip bir aksesuar kullanmak için kapa�� aç�n
veya kapa�� sökün ve aksesuar soketine fi�i tak�n.

NOT
� 3 farkl� yerdeki aksesuar soketleri ayn� zamanda

kullan�labilir.

Aksesuar soketi, kontak anahtar� “ON” veya “ACC”
konumundayken kullan�labilir.

D�KKAT!
� 12 V ve 120 W veya daha küçük olan “fi�e

tak�lan” tipteki aksesuarlar�n kullan�ld���ndan
emin olun.
Ayn� anda birden fazla soket kullan�rken
elektrikli aksesuarlar�n 12 V oldu�undan ve
toplam güç tüketiminin 120 W’tan fazla
olmad���ndan emin olun.

� Motor çal��mad��� zaman elektrik cihazlar�n�n
uzun süre kullan�lmas� aküyü bo�altabilir.

� Aksesuar soketi kullan�lmad��� zaman, soket
yabanc� maddeler dolay�s�yla
t�kanabilece�inden ve k�sa devre
yapabilece�inden, kapa�� kapatt���n�zdan veya
kapa�� takt���n�zdan emin olun.

Orta konsol*
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�ç lambalar
E00712000959

Saklama bölmesi

Bagaj bölmesi

1- Bagaj lambas�
2- �ç lamba (arka) 
3- Harita lambas� ve iç lambalar (ön)

1 2 3
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NOT
� Motoru çal��t�rmadan lambalar� yan�k b�rak�rsan�z,

akü bo�al�r.
Arac� terk etmeden önce tüm lambalar�n kapal�
oldu�undan emin olun.

�ç lambalar
E00712101146

NOT
� Motoru çal��t�rmak için anahtar kullan�ld���nda,

kap�lar ve bagaj kapa�� kapal�yken anahtar
ç�kar�l�rsa, lamba yanar ve yakla��k 15 saniye sonra
söner.

� Motoru çal��t�rmak için anahtars�z çal��t�rma
fonksiyonu kullan�ld���nda, kap�lar ve bagaj kapa��
kapal�yken kontak anahtar� “LOCK” konumuna
getirilirse, lamba yanar ve yakla��k 15 saniye sonra
söner.

� Lamban�n sönü� zaman� ayarlanabilir. Ayr�nt�lar için,
lütfen bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisi ile
ba�lant� kurun. Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS)
ile donat�lm�� araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran
giri�leri kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el
kitab�na bak�n.

2 (KAPALI)
Kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n aç�k veya kapal� olmas�na
bak�lmaks�z�n lamba kapal� kal�r.1- (KAPI)

Kap�lardan biri veya bagaj kapa�� aç�ld���nda lamba yanar.
Kap� veya bagaj kapa�� kapat�ld�ktan 15 saniye sonra
lamba söner.
Ancak, a�a��daki durumlarda lamba hemen söner:
• Tüm kap�lar ve bagaj kapa�� kapat�l�r ve kontak anahtar�

“ON” konumuna getirilirse.
• Kap�lar ve bagaj kap�s� kapat�l�r ve arac� kilitlemek için

merkezi kap� kilitleme fonksiyonu kullan�l�rsa.

Ön

• Araç uzaktan kumanda sistemi ile donat�lm��sa ve
uzaktan kumanda ile araç kilitlenirse.

• Araç anahtars�z çal��t�rma sistemi ile donat�lm��sa ve
uzaktan kumanda ile araç kilitlenirse.
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NOT
� Motoru çal��t�rmak için anahtar kullan�ld���nda,

kap�lar ve bagaj kapa�� kapal�yken anahtar
ç�kar�l�rsa, lamba yanar ve yakla��k 15 saniye sonra
söner.

� Motoru çal��t�rmak için anahtars�z çal��t�rma
fonksiyonu kullan�ld���nda, kap�lar ve bagaj kapa��
kapal�yken kontak anahtar� “LOCK” konumuna
getirilirse, lamba yanar ve yakla��k 15 saniye sonra
söner.

� Lamban�n sönü� zaman� ayarlanabilir. Ayr�nt�lar için,
lütfen bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisi ile
ba�lant� kurun. Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS)
ile donat�lm�� araçlarda yap�lacak ayarlar için ekran
giri�leri kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el
kitab�na bak�n.

3 (KAPALI)
Kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n aç�k veya kapal� olmas�na
bak�lmaks�z�n lamba kapal� kal�r.

1- (AÇIK) 
Kap�lar�n ve bagaj kapa��n�n aç�k veya kapal� olmas�na
bak�lmaks�z�n lamba yanar.
2- (�)
Kap�lardan biri veya bagaj kapa�� aç�ld���nda lamba yanar.
Kap� veya bagaj kapa�� kapat�ld�ktan 15 saniye sonra
lamba söner.
Ancak, a�a��daki durumlarda lamba hemen söner:
• Tüm kap�lar ve bagaj kapa�� kapat�l�r ve kontak anahtar�

“ON” konumuna getirilirse.
• Kap�lar ve bagaj kap�s� kapat�l�r ve arac� kilitlemek için

merkezi kap� kilitleme fonksiyonu kullan�l�rsa.
• Araç uzaktan kumanda sistemi ile donat�lm��sa ve

uzaktan kumanda ile araç kilitlenirse.
• Araç anahtars�z çal��t�rma sistemi ile donat�lm��sa ve

uzaktan kumanda ile araç kilitlenirse.

Arka
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Harita lambalar�
E00712400041

Lambay� yakmak için (A) cam�n� itin. Kapatmak için tekrar
bas�n.

Bagaj lambas�
E00712700549

1- (AÇIK) 
Bagaj kap�s�n�n aç�k veya kapal� olmas�na bak�lmaks�z�n
lamba yanar.
2- (l)
Bagaj kapa�� aç�l�rsa lamba yanar ve kapan�rsa söner.
3 (KAPALI)
Bagaj kapa��n�n aç�k veya kapal� olmas�na bak�lmaks�z�n
söner.
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Lambalar�n (tavan lambalar� vs.) otomatik 
kapanma fonksiyonu

E00712901072

Kontak anahtar� “ON” veya “ACC” konumundan ba�ka bir
konumdayken, iç lambalardan birisi aç�k b�rak�l�rsa,
yakla��k 30 dakika sonra otomatik olarak söner.
Kontak anahtar� “ON” veya “ACC” konumuna al�n�rsa,
kap�lar�n birisi veya bagaj kapa�� aç�l�p kapat�l�rsa veya
uzaktan kumanda sistemi veya anahtars�z çal��t�rma
sistemi kumandas�na bas�l�rsa iç lambalar tekrar yanar.

NOT
� �ç lamba otomatik kapanma fonksiyonu devre d���

b�rak�labilir. Lamban�n sönü� zaman� ayarlanabilir.
Ayr�nt�l� bilgi için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurun.
Mitsubishi �leti�im Sistemi (MMCS) ile donat�lm��
araçlarda ayar�n yap�labilmesi için ekran i�lemleri
kullan�labilir. Ayr�nt�lar için kullan�c� el kitab�na bak�n.

Saklama bölmeleri
E00713101390

NOT
� Arac�n�z� terkederken e�ya bölümlerine de�erli

e�yalar�n�z� b�rakmay�n.

D�KKAT!
� Arac� s�cak güne�te park ederken kabinin

içerisinde asla çakmak, bas�nçl� me�rubat
kutular� ve gözlük b�rakmay�n. Kabin çok s�cak
olaca��ndan çakmak ve di�er yan�c� maddeler
ate� alabilir ve aç�lmam�� me�rubat kutular�
(bira kutular� dahil) parçalanabilir. Ayr�ca,
plastik caml� gözlükler veya malzemeler
deforme olabilir veya k�r�labilir.

� Arac� sürerken e�yalar�n konuldu�u yerlerin
kapaklar�n� kapal� tutun. Bir kapak veya
saklanan e�yalar yaralanmalara neden olabilir.
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Üst torpido gözü
E00726100111

Dü�meye (A) bas�n ve açmak için kapa�� kald�r�n.
Kapatmak için kapa�� a�a�� çekin.

1- Kelebek cam� bölmesi*
2- Özel kutu
3- Gözlük kab�*
4- Üst torpido gözü
5- Bagaj zemin kutusu*
6- Saklama bölmesi
7- Alt torpido gözü
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Is�tma ve so�utma fonksiyonunu kullanmak 
için*
Üst torpido gözü, klimadan gelen s�cak veya so�uk hava
ile içerisinde bulunanlar� (örne�in, içecekler) s�cak veya
so�uk tutmak için kullan�labilir.

1. Üst torpido gözündeki dü�meyi “ ” konumuna
çevirin.
Is�tma ve so�utma fonksiyonunu kullanmad���n�z
zaman dü�meyi “ ” konumuna çevirin.

2. Klima s�cakl�k kontrol dü�mesini (A) istenilen
s�cakl��a ayarlay�n.

3. Klima fan devir seçim dü�mesini (B) istenilen hava
debisine ayarlay�n.

Kliman�n nas�l kullan�laca�� konusunda ayr�nt�l� bilgi
için “Otomatik klima” konumuna bak�n, sayfa 7.
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NOT
� Üst torpido gözü hava ç�k��lar�ndan gelen hava ile

ayn� s�cakl�ktad�r, bu nedenle içindekilerin çok fazla
�s�t�lmas� veya so�utulmas� mümkün de�ildir.
Verimli bir �ekilde �s�tma veya so�utma için “ ”
modunu seçin. “Mod seçiminin de�i�tirilmesi”
konusuna bak�n, sayfa 4. 

� Torpido gözüne içecek koyarken önce kutunun
üzerindeki önlemleri okuyun.

� S�cakl�k de�i�ikliklerine kar�� duyarl� olan veya
çürüyebilecek olan çukulata, tatl�lar veya di�er
maddeleri üst torpido gözüne koymay�n.

Alt torpido gözü
E00726200125

Alt torpido gözü anahtarla kilitlenebilir ve aç�labilir.

NOT
� Anahtars�z çal��t�rma sistemi ile donat�lm��

araçlarda alt torpido gözü acil durum anahtar� ile
kilitlenebilir ve aç�labilir.
“Acil durum anahtar�” konusuna bak�n, sayfa 1-32.

� Lamba dü�mesi “AUTO”, “ ” veya “ ”
konumlar�ndayken torpido gözü lambas� yanar.

1. Kilitlemek için.
2. Açmak için.
3. Açmak için kolu (A) çekin.
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Kalemlik
Alt torpido gözünde bir kalem tutucu vard�r.

NOT
� Tutucu içerisine belli ebatlardaki kalemler

yerle�tirilebilir. Geni� kalemlerin zorla yerle�tirilmesi
tutucuya zarar verebilir.

Kart tutucu
Alt torpido gözünde bir kart tutucu vard�r.

NOT
� Buraya iki adete kadar kart tak�labilir.
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Saklama bölmesi
E00723300864

Tip 1
Konsol kutusunu açmak için, açma kolunu (A) kald�r�n ve
kapa�� aç�n.

Tip 2
Dö�eme konsol kutusunun içine üst ve alt kutular
yerle�tirilir.
Dö�eme konsol kutusu kol dayana�� olarak da
kullan�labilir.

NOT
� Harici Audio ba�lant�s� (RCA) veya harici Video

ba�lant�s� (RCA) konektörü zemin saklama
bölmesinde (mevcut ise) yer al�r. "Harici ses giri�
fonksiyonunu kullanma" konusuna bak�n, sayfa 89.

� USB giri� soketi konsol saklama bölmesinde
(mevcut ise) yer al�r. Ayr�nt�l� bilgi için, "USB giri�
soketi" konusuna bak�n, sayfa 136.

1- Üst saklama bölmesi
2- Alt saklama bölmesi

 1  2
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Üst saklama bölmesi
Üst saklama bölmesini açmak için, sa� serbest b�rakma
kolunu (A) kald�r�n ve kapa�� yukar� kald�r�n.

Alt saklama bölmesi
Alttaki saklama bölmesini açmak için, soldaki açma
kolunu (B) yukar� çekin ve kapa�� kald�r�n.
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Ka��t mendil tutucu
Ka��t mendil tutucu (C) zemin konsol kutusu kapa��n�n
alt taraf�na yerle�tirilmi�tir.

Özel kutu
E00718000313

Açmak için kapa�� çekin.

Tip 1 Tip 2
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Gözlük kab�*
E00718600276

Açmak için kapa�� itin.
Kapatmak için kilitleninceye kadar itin.

NOT
� Baz� güne� gözlükleri tutucuya uymayabilir, bu

nedenle kullanmadan önce kontrol edin.

Kelebek cam� bölmesi*
E00730800018

E�yalar�n konulmas� için kullan�lan kutu bagaj bölümünün
içerisindedir.

D�KKAT!
� Güne� gözlüklerinden daha a��r nesneler

koymak için kullan�lmamal�d�r. Bu e�yalar
dü�ebilir.

1- Kapatmak için
2- Açmak için
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Bagaj zemin kutusu*
E00718700293

E�yalar�n konulmas� için kullan�lan kutu bagaj bölümünün
içerisindedir.
Kutuyu kullanmak için bagaj zemin tablas�n� yukar�
kald�r�n.

Bardak tutucusu
E00714500381

Sürücü koltu�u için
Sürücü taraf�nda gösterge paneline entegre edilmi� bir
bardak tutucusu vard�r.
Kapa��n ortas�na bas�l�nca bir tepsi ortaya ç�kar.
Kullanmak için tamamen d��ar� do�ru çekin.

NOT
� Tepsiyi kullanmad���n�z zaman saklamak için ileriye

do�ru itin.

D�KKAT!
� Arac� kullan�rken me�rubat içmeyin. Dikkatinizi

da��tarak bir kazaya neden olabilir.
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Ön koltuk için
Bardak tutucu dö�eme konsol kutusunun ön taraf�na
yerle�tirilmi�tir.

�kinci koltuk için
E00716900305

1. Kol dayana��n�n a�a�� dü�mesine izin verin.
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2. Kapa��n yan yüzünü elinizle tutarken kapa�� (A)
aç�n.

�i�e tutucu
E00718200269

NOT
� �i�eleri yerle�tirmeden önce �i�elerin üzerindeki

kapaklar� dökülmemesi için s�k� bir �ekilde kapat�n.
� Baz� �i�eler çok büyük ve/veya de�i�ik �ekillerde

olmas� nedeniyle tutucuya uymayabilir.

D�KKAT!
�� Arac� kullan�rken me�rubat içmeyin. Dikkatinizi

da��tarak bir kazaya neden olabilir.
� Arac� kullan�rken meydana gelen titre�im ve

sars�nt�larla içecekler dökülebilir. Dökülen
içecek çok s�cak ise yanabilirsiniz.
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Ön koltuk için
Her iki tarafta da �i�e tutucu bulunur.

�kinci koltuk için
Her iki tarafta da �i�e tutucu bulunur.
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Kargo bölmesi örtüsü*
E00715500551

Kullanmak için
1. Yayl� kapa�� d��ar� do�ru çekin ve ba�lant�

yuvalar�na (A) tak�n.

2. Kapa�� ba�lant� yuvalar�ndan ç�kar�n, kapak kapal�
konuma dönecektir.

NOT
� Bagaj bölmesi örtüsü üzerine e�ya koymay�n.

De�i�tirmek için
Bagaj bölmesi örtüsü için 2 tane montaj deli�i (B) vard�r.
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1. K�zaklardan birini (C) arac�n içerisine do�ru hareket
ettirin ve ç�k�nt�y� (D) kullan�lacak olan montaj
deli�inin içerisine tak�n. Di�er taraftaki k�za�� da ayn�
�ekilde hareket ettirin.

2. Konumunu de�i�tirdikten sonra yerine sa�lam bir
�ekilde tak�ld���ndan emin olmak için bagaj bölmesi
örtüsünü yava�ça sars�n.

NOT
� Arka koltuk s�rt dayanaklar� bagaj bölmesi örtüsüne

de�erse örtüyü geriye do�ru hareket ettirin.
Bagaj bölmesi örtüsü arka koltuk s�rt dayana��n�
desteklerse k�r�labilir.

Sökmek için
1. Bagaj bölmesi örtüsünü sard�r�n.
2. K�zaklardan birini (C) arac�n içerisine do�ru hareket

ettirin ve bagaj bölmesi örtüsünü sökmek için
kald�r�n.

Bagaj bölmesi örtüsünü takmak için sökme ad�mlar�n�
tersten uygulay�n. Sa�lam bir �ekilde tespit edildi�inden
emin olmak için Bagaj bölmesi örtüsünü takt�ktan sonra
yava�ça sars�n.

BK0127400EN book  Page 164  Monday, December 6, 2010  3:03 PM



Konforlu ve rahat sürü�

5-165

5

Yard�mc� tutamak
E00732800184

Yard�mc� tutamak (kap�lar�n üstünde tavan
dü�emesinde) vucut a��rl���n� desteklemek için
tasarlanmam��t�r. Sadece otururken tutulmas� için
tasarlanm��t�r.

Ceket ask�lar�
E00725600513

Sürücü taraf�nda, arka koltuk destek tutama��nda bir
ceket ask�s� bulunmaktad�r.

D�KKAT!
� Yard�mc� tutamaklar�, araca binerken veya

inerken kullanmay�n. Yard�mc� tutamaklar
ç�karak dü�menize neden olabilir.

UYARI!
�� Elbise kancas�na bir ask� veya herhangi bir

a��r veya sivri nesne asmay�n. Perde hava
yast��� aç�ld���nda böyle bir nesne büyük bir
kuvvetle itilir ve perde hava yast���n�n do�ru
�ekilde aç�lmas�n� engelleyebilir. Elbiseleri
do�rudan elbise kancas�na (bir ask�
kullanmaks�z�n) as�n. Elbise kancas�n� ast���n�z
elbiselerin ceplerinde a��r ve sivri nesneler
olmamas�na dikkat edin.
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Bagaj kancalar�
E00715700292

Bagaj bölümünün taban�nda ve yan duvarlar�nda 4 kanca
vard�r.
Bagaj� sabitlemek için dö�eme üzerindeki kancalar�
kullan�n.

D�KKAT!
� Bagaj�, koltuk s�rt dayana��n�n yüksekli�inden

daha yukar�ya istiflemeyin. Ayr�ca, bagaj�
sa�lam bir �ekilde ba�lay�n.
Yoksa, arka görü�ü engelledi�inden veya ani
frenleme s�ras�nda havada uçan nesneler
yüzünden ciddi kazalar olabilir.
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Arac�n�z yolda kal�rsa
E00800101212

Arac�n�z ar�zalanarak yolda kal�rsa yolun kenar�na
çekerek dörtlü fla�örleri yak�n ve/veya reflektör vs. ile
di�er sürücüleri uyar�n.
“Dörtlü fla�ör dü�mesi” konusuna bak�n, sayfa 3-83.

Motor durursa/ar�zalan�rsa
Motor durursa arac�n kullan�m� ve kontrolü olumsuz
etkilenir. Arac�n�z� güvenli bir yere çekmeden önce
a�a��dakilere dikkat edin:
� Motor durursa fren servosu çal��maz ve pedala

basmak için daha fazla kuvvet sarfetmek gerekir.
Fren pedal�na her zamankinden kuvvetli bas�n.

� Hidrolik direksiyon sistemi art�k çal��mad���ndan,
direksiyon simidinin döndürülürken a��rla�t���
hissedilir.

Acil durumda motorun çal��t�r�lmas�
E00800502561

Akü zay�flad��� veya bitti�i için motor çal��t�r�lam�yorsa,
motoru çal��t�rmak için akü takviye kablolar� arac�l���yla
ba�ka bir arac�n aküsünden yararlanabilirsiniz.

UYARI!
� Takviye kablolar� kullan�larak ba�ka bir araç

yard�m�yla motoru çal��t�rmak için, a�a��da
belirtilen talimatlara uygun olarak hareket edin.
Hatal� i�lemler yang�na, patlamaya veya
arac�n�z�n zarar görmesine neden olabilir.

D�KKAT!
� Arac� iterek veya çekerek çal��t�rma

giri�iminde bulunmay�n.
Arac�n�za zarar verebilir.

� Akünün yak�n�nda çal���rken her zaman
koruyucu gözlük tak�n.

� Aküyü çocuklar�n eri�emeyece�i bir yerde
tutun.
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1. Araçlar� takviye kablolar� eri�ebilecek �ekilde
birbirine yakla�t�r�n, fakat araçlar�n birbirine
de�memesine dikkat edin.

2. Her arac�n el frenini iyice çekin. Otomatik �anz�man,
CVT veya Çift kavrama SST �anz�manlarda vitesi
"P" konumuna, manuel �anz�manlarda "N" (BO�)
konumuna al�n. Konta�� kapat�n.

3. Tüm lambalar�, kaloriferi ve elektrikli cihazlar�
kapat�n.

4. Akü suyunun uygun seviyede oldu�undan emin olun.
 "Akü" konusuna bak�n, sayfa 8-16.

D�KKAT!
� Di�er arac� kontrol edin. Aküsü 12 volt

olmal�d�r.
Di�er sistem 12 volt de�ilse, takviye yap�lmas�
her iki araca da zarar verebilir.

UYARI!
� Her iki arac�n da kontak anahtar�n� önceden

kapat�n. Kablolar�n veya giysilerinizin fan
kay��� veya tahrik kay���na s�k��mamas�na
dikkat edin. Ki�isel yaralanma ile
sonuçlanabilir.

UYARI!
� Akü suyu gözükmüyorsa veya donmu�

gözüküyorsa, takviye kablosu ile arac�
çal��t�rma giri�iminde bulunmay�n!
Hava s�cakl��� donma noktas�n�n alt�ndaysa
veya akü suyu uygun seviyede de�ilse, akü
çatlayabilir veya patlayabilir.

SC00000900-6 fm  Page 3  Monday, December 6, 2010  2:29 PM



6-4

Acil durumda

6

5. Çift kavrama (SST) donan�ml� dizel yak�tl� araçlarda,
kaputu kald�r�n.
Motor kaputunun ön taraf�n� kald�r�n ve 4 lastik
halkay� (A) sökün ve kapa�� ç�kar�n.

6. Takviye kablosunun bir ucunu bo�alm�� akünün (C)
pozitif (+) kutup ba��na ve di�er ucunu takviye
aküsünün (D) pozitif (+) kutup ba��na ba�lay�n.

Benzinli araçlar  
2000 cc motor
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Dizel araçlar
2400 cc motor

3000 cc motor

Çift kavrama (SST) araçlar hariç

Çift kavrama (SST) araçlar için
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7. Di�er takviye kablosunun bir ucunu takviye
aküsünün negatif (-) kutup ba��na ve di�er ucunu
aküsü bo�alm�� olan arac�n motor blo�una, aküden
en uzak olan noktaya ba�lay�n.

8. Takviye aküsü olan arac�n motorunu çal��t�r�n,
motorun birkaç dakika rölantide çal��mas�na izin
verin, sonra aküsü bo�alan arac�n motorunu
çal��t�r�n.

NOT
� Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemli araçlar

için, akü gerekti�i kadar �arj edilmeden motorun
durmas�n� önlemek amac�yla otomatik
durma/çal��ma sistemini devre d��� b�rakmak için
"otomatik durma/çal��ma" dü�mesine bas�n.
“Devreden ç�kar�lmas�” konusuna bak�n, sayfa 4-34.

9. Motor çal��t�r�ld�ktan sonra kablolar� ters s�rayla
sökün ve motoru birkaç dakika çal��maya b�rak�n.

UYARI!
� Kablolar� ba�larken a�a��daki s�ray�

izledi�inizden emin olun: → → →
� Ba�lant�y�  belirtilen do�ru yere (�ekilde

gösterildi�i gibi) yapt���n�zdan emin olun.
Ba�lant� do�rudan akünün negatif (-) kutup
ba��na yap�lm��sa, aküden ç�kan yan�c� gazlar
tutu�abilir ve akü patlayabilir.

� Takviye kablolar�n� ba�larken pozitif (+) kablo
ile negatif (-) kutup ba��n�n temas etmesine izin
vermeyin. Aksi takdirde k�v�lc�mlar akünün
patlamas�na neden olabilir.

D�KKAT!
� Takviye kablosunun, so�utma fan�na veya

motor bölümündeki di�er dönen parçalara
s�k��mamas�na dikkat edin.

� Kablolar�n a��r� �s�nmas�n� önlemek için
akünün kapasitesine uygun kablolar kullan�n.

� Kullanmadan önce takviye kablosunda hasar
veya korozyon olup olmad���n� kontrol edin.

D�KKAT!
� Takviye olarak kulland���n�z arac�n motorunu

çal���r durumda tutun.

UYARI!
� Akünün araca tak�l�yken �arj edilmesi

gerekiyorsa aküye ba�l� olan araç taraf� negatif
(–) kutup ba��n� sökün.

� Akü patlayabilece�inden k�v�lc�m, sigara ve
alev aküden uzak tutun.

� Aküyü kapal� bir yerde �arj ederken veya
kullan�rken yeterli havaland�rma yap�ld���ndan
emin olun.

� Aküyü �arj etmeden önce tüm kapaklar�
ç�kar�n.
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NOT
� Aküyü tam �arj etmeden önce araç hareket ettirilirse,

araç düzgün çal��mayabilir ve ABS uyar� lambas�
yanar.
“ABS fren sistemi” konusuna bak�n, sayfa 4-99.

Motor hararet yaparsa
E00800602360

Motor a��r� �s�nd��� zaman sürücü bilgilendirme
ekran�nda bilgi ak��� kesilir ve motor so�utma suyu
s�cakl��� uyar� ekran� gözükür. Ayr�ca " " göstergesi
sürekli yan�p söner.

Bu durumda a�a��daki önlemleri al�n:
1. Arac� güvenli bir yerde durdurun.
2. Motor bölümünden buhar ç�k��� olup olmad���n�

kontrol edin.

[Motor bölümünden buhar ç�k��� yoksa]
Motor çal���rken motor bölümünü havaland�rmak için
kaputu kald�r�n.

NOT
� Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemli araçlar

için, motorun durmas�n� önlemek amac�yla otomatik
durma/çal��ma sistemini devre d��� b�rakmak için
"otomatik durma/çal��ma" dü�mesine bas�n.
“Devreden ç�kar�lmas�” konusuna bak�n, sayfa 4-34.

[Motor bölümünden buhar ç�k��� varsa]
Motoru durdurun ve buhar ç�k��� durunca motor
bölümünü havaland�rmak için kaputu kald�r�n.
Motoru tekrar çal��t�r�n.

� Akü suyu a��nd�r�c� özelli�e sahip seyreltilmi�
sülfürik asittir.
Akü elektrolidi (akü suyu), ellerinize,
gözlerinize, giysilerinize ve arac�n�z�n boyal�
yüzeylerine temas ederse bol su ile iyice
y�kanmal�d�r. Akü elektrolidi gözlerinize
kaçarsa, hemen gözlerinizi bol su ile iyice
y�kay�n ve hemen t�bbi destek al�n.

UYARI!
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3. So�utma fan�n�n dönüp dönmedi�ini kontrol edin.
Fan dönmüyorsa motoru hemen durdurun ve kontrol
ettirin.

UYARI!
� Motor bölümünden buhar ç�k�yorsa kaputu

açmay�n. Buhar veya s�cak su, püskürerek
yan�klara neden olabilir. Buhar ç�k��� olmasa
dahi s�cak su püskürebilir, ayr�ca baz� motor
parçalar� çok s�cakt�r. Kaputu açarken çok
dikkatli olun.

� Motor yedek deposunun kapa��n�n f�rlamas�na
neden olabilecek s�cak buhara dikkat edin.

� Motor s�cakken, radyatör kapa��n� (benzinli
araçlar) veya ta��rma kab� (yedek depo)
kapa��n� (dizel araçlar) açmaya kalk��may�n.

Benzinli araçlar

Dizel araçlar
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4. Sürücü bilgilendirme ekran� üzerindeki motor
so�utma suyu göstergesi çubuk grafi�i normal
seviyeye geldi�inde motoru durdurun.

5. Yedek depodaki (A) so�utma suyu seviyesini kontrol
edin.

A- So�utma fan�
B- Radyatör kapa��
C- Yedek depo kapa��

* : Arac�n ön taraf�

UYARI!
� Ellerinizin veya giysilerinizin so�utma fan�na

s�k��mamas�na dikkat edin.

Tip 1

Tip 2

Benzinli araçlar

DOLU

DÜ�ÜK

Dizel araçlar

DOLU

DÜ�ÜK
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6. Depoyu gerekti�i kadar so�utucu ekleyin. (“Bak�m”
bölümüne bak�n.)

7. Radyatör hortumlar�nda so�utma suyu kaça�� ve
tahrik kay���nda gev�eme veya hasar olup
olmad���n� kontrol edin.
So�utma suyu sistemi veya tahrik kay���nda bir
sorun varsa kontrol ettirmenizi ve onar�m�n�
yapt�rman�z� öneririz.

Yak�t sisteminin havas�n�n al�nmas�
(Çift kavrama (SST) dizel araçlar)

E00800700309

Yolculuk s�ras�nda yak�t biterse, yak�t sisteminin havas�
a�a��da anlat�ld��� �ekilde al�nmal�d�r.

1. Kontak anahtar�n� "ON" konumuna getirin ve 1
dakikal���na o konumda tutun, sonra "LOCK"
konumuna geri al�n. Bu i�lemi bir ya da iki kez tekrar
edin.

2. Kontak anahtar�n� "START" konumuna al�n ve
motoru çal��t�rmadan önce 10 ila 20 saniye aras�nda
bu konumda tutun.

NOT
� Motor çal��maya ba�lamazsa, 1. i�lemi tekrar edin.
� Yak�t ikmali yap�ld�ktan sonra, motoru çal��t�rmak

daha fazla zaman alsa da, biraz sürdükten sonra
hava tamamen tahliye edilir.

UYARI!
� Yedek depoda hiç su yoksa, radyatör kapa��n�

(B) (benzinli araçlar) veya yedek depo kapa��n�
(C) (dizel araçlar) ç�karmadan önce motorun
so�udu�undan emin olun, aksi takdirde, s�cak
buhar veya kaynar su doldurma deli�inden
püskürerek sizi yakabilir.

D�KKAT!
� Motor s�cakken so�utma suyu ilave etmeyin.

Aniden so�uk so�utma suyu ilave edilmesi
motora hasar verebilir. Motorun so�umas�n�
bekleyin, daha sonra her seferinde bir miktar
so�utma suyu ilave edin.
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Yak�t filtresindeki suyun bo�alt�lmas�
(Çift kavrama (SST) dizel araçlar)

E00800800339

Gösterge panelindeki yak�t filtresi gösterge lambas� seyir
s�ras�nda yanarsa yak�t filtresinde su birikmi� oldu�unu
gösterir. Böyle bir durumda suyu a�a��da anlat�ld��� gibi
tahliye edin.

1. Motoru durdurun.
2. 2 klips (A) ve 2 k�skaç� (B) sökün

3. Kanal� (C) arac�n önüne do�ru hareket ettirin.
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4. Hava filtresini (D) ç�kard�ktan sonra kanal� (C)
ç�kar�n.

5. Yak�t filtresinin (E) konumunu kontrol edin.
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6. Yak�t filtresinin hava tapas�n� anahtarla gev�etin (5
mm).
Tapay� gev�etmek bo�altma borusundan suyun
ç�kmas�na neden olur. Araçta bulunan suyun
d��ar�ya ç�kmas�n� önlemek için bo�altma borusunun
alt�na bir kap koyun.

NOT
� 350 cc'ye kadar tahliyeler.

7. Art�k su gelmedi�inde bo�altma tapas�n� (G) s�k�n.

8. Hava temizleme filtresini tak�n ve ilk konumundaki
gibi tekrar kapat�n.

NOT
� Hava temizleme filtresini tekrar takt�ktan sonra,

kapa��n alt k�sm�ndaki mente�elerin do�ru
oturdu�undan emin olun.

9. Kanal� ilk konumuna tekrar tak�n.
10. Yak�t sistemindeki havay� tahliye edin. ("Yak�t

sisteminin havas�n�n al�nmas�" konusuna bak�n,
sayfa 10)

D�KKAT!
� Su ile kar��m�� yak�t tutu�abilece�inden ve bir

yang�na sebep olabilece�inden bo�alt�lan suyu
özenle temizlemeye dikkat edin.
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11. Yak�t filtresi gösterge lambas�n�n, kontak anahtar�
“ON” konumuna çevrildi�inde yand���ndan ve motor
çal��t�r�ld���nda söndü�ünden emin olun. Gerekli
bilgiler için bir uzmana dan��man�z� öneririz.

Aletler ve kriko
E00800900633

Muhafaza yeri
Aletler ve kriko bagaj alan�n�n sa� taraf�nda bulunur.
Acil bir durumda tak�mlar�n ve krikonun bulundu�u yer
unutulmamal�d�r.

Tip 1 Tip 2

D�KKAT!
� Yak�t sisteminin havas�n� al�rken sigara

içmeyin veya arac�n yak�n�na herhangi bir aç�k
alev yakla�t�rmay�n.

1- Kriko
2- Aletler
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Aletler Kriko
Sökmek için

1. Dü�meyi (A) saat yönünün tersine çevirin ve kapa��
(B) ç�kar�n.

1- Tak�m çantas�
2- Bijon anahtar�
3- Kriko kolu
4- Çekme kancas�
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2. Ba�� (C) sökün ve aletleri ç�kar�n. 3. Krikoyu kapat�n ve tak�ld��� yerdeki ba�lant�
parçalar�ndan (D) ç�kar�n.

Kapatmak için
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Saklamak için
1. Krikoyu kapat�n ve ilk konumuna getirin.
2. Krikoyu aç�n ve sa�lam bir �ekilde sabitleyin.

3. Aletleri çantas�na koyun, ilk konumuna getirin ve
band ile s�k� bir �ekilde ba�lay�n.

4. Kapa�� tak�n ve dü�meyi saat yönüne çevirin.

Lastik de�i�tirme
E00801202376

Lastik de�i�tirmeden önce ilk olarak arac�n�z� güvenli,
düz bir yerde durdurun.

1. Arac� çak�l ta�� gibi gev�ek olmayan düz ve sa�lam
bir zemine park edin.

2. El frenini s�k�ca çekin.
3. Manuel �anz�manl� araçlarda kontak anahtar�n�

“LOCK” konumuna, vites kolunu “R” (Geri)
konumuna getirin. 
CVT veya çift kavrama SST �anz�manl� araçlarda,
vites kolunu "P" (PARK) konumuna ve kontak
anahtar�n� da "LOCK" (K�L�TL�) konumuna getirin.

4. Dörtlü fla�örleri yak�n ve reflektörü, yan�p sönen
sinyal lambas�n�, vs. araçtan yeterli uzakl��a koyun
ve araçtaki tüm yolcular� indirin.

NOT
� Reflektör ile fla�ör lambas� araç ile birlikte verilmez.

Gerekti�i zaman kullanmak için arac�n�zda birini
bulundurman�z� öneririz.

Kapatmak için

Açmak için
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5. Arac�n�z�n kriko ile kald�r�ld�ktan sonra devrilmesini
önlemek için, de�i�tirmekte oldu�unuz lasti�in (B)
çapraz�ndaki lasti�in önünü ve arkas�n� takoz veya
blok (A) koyun.

NOT
� �ekilde gösterilen takozlar arac�n�z ile birlikte

verilmez. Gerekti�i zaman kullanmak için arac�n�zda
bulundurman�z� öneririz.

� Takozlar yoksa, tekerle�i bulundu�u konumda
tutmaya yetecek büyüklükte bir ta� veya ba�ka bir
cisim kullan�n.

6. Krikoyu, kriko kolunu ve bijon anahtar�n� ç�kar�n.
“Aletler ve kriko” konusuna bak�n, sayfa14.

UYARI!
� Arac� kriko ile kald�r�rken do�ru lasti�e

takozlar koydu�unuzdan emin olun. Kriko ile
kald�r�l�rken araç hareket ederse, kriko
bulundu�u yerden kayarak bir kazaya yol
açabilir.
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Stepne hakk�nda bilgi
E00803600442

Stepnenin hava bas�nc�n� s�k s�k kontrol edin ve her
zaman acil durumda kullan�ma haz�r oldu�unda emin
olun.

Stepneyi belirtilen en yüksek hava bas�nc�nda tutarak,
her ko�ulda (�ehir/yüksek h�zda sürü�, de�i�en yük
a��rl��� vs.) kullan�labilece�inden emin olun.
Stepne, bagaj bölümünün dö�emesinin alt�nda muhafaza
edilir.

Geçici stepne (h�z limiti etiketi olan stepne)*
T155/90D16 ebatl� stepne, bagaj bölümünün
dö�emesinin alt�nda muhafaza edilir. Bir lasti�in
patlamas� halinde kolay i�lem yap�labilmesi için
a��rl���n�n az olmas� ve bagaj bölümünde az yer i�gal
etmesi istenir.

D�KKAT!
� Stepnenin bas�nc� periyodik olarak kontrol

edilmeli ve araçta bulundurulurken belirtilen
bas�nçta olmas� sa�lanmal�d�r.
Yeterli olmayan lastik bas�nc� ile arac�
kullanmak kazaya yol açabilir. Bas�nc� yeterli
olmayan bir lastik ile arac� kullanmaktan ba�ka
bir seçene�iniz yoksa, h�z�n�z� dü�ük tutun ve
en k�sa zamanda lasti�i do�ru bas�nçta �i�irin.
(“Lastik hava bas�nc�”konusuna bak�n, sayfa 8-
20.)

� Lastik a��nma i�aretleri belirdi�inde lastikler
de�i�tirilmelidir.
"Lastiklerin durumu" konusuna bak�n, sayfa 8-
21.

D�KKAT!
� Geçici stepne sadece geçici kullan�m içindir ve

orijinal tekerlek onar�ld�ktan veya
de�i�tirildikten sonra en k�sa zamanda
ç�kar�lmal�d�r.

� Kompakt stepneyi kullan�rken araç 80
km/sa.’ten yüksek h�zlarda sürülmemelidir.

� The T155/90D16 ebatl� stepne kontrol
edilebilme ve denge aç�s�ndan standart
tekerlek kadar iyi de�ildir. Geçici stepne
kullan�ld��� zaman, h�zl� kalk��lardan, ani
frenlemeden ve virajlarda keskin dönü�lerden
kaç�n�lmal�d�r.
215/70R16 lastik ebat� standart lastik
boyutundan farkl�d�r. Geçici stepne kullan�ld���
zaman, h�zl� kalk��lardan, ani frenlemeden ve
virajlarda keskin dönü�lerden kaç�n�lmal�d�r.

� Geçici stepne arac�n�z için özel olarak
tasarlan�r ve ba�ka bir araç için
kullan�lmamal�d�r.
215/70R16 ebatl� bir stepne sat�n ald���n�z
zaman, MITSUBISHI MOTORS yetkili servisi
taraf�ndan özellikle sizin arac�n�z için dizayn
edilen bir lastik ald���n�zdan emin olun.
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D�KKAT!
� Geçici stepneniz ile birlikte patinaj zinciri

kullanmay�n. Lastik ebad� daha küçük
oldu�undan patinaj zinciri tam olarak uymaz.
Bu tekerle�e zarar verebilir ve zincir de
dü�ebilir.
Bir ön lastik, patinaj zinciri kullan�rken
patlarsa, önce bir arka tekerle�i geçici
stepneyle de�i�tirin ve sonra zincirleri
kullanmaya devam edebilmek için, patlak ön
lasti�i de�i�tirmek için sökülen arka lasti�i
kullan�n.

D�KKAT!
� T155/90D16 ebat�nda stepnenin tak�lmas�ndan

sonra yerden yükseklik azal�r ve lasti�in çap�
standart bir lastikten daha küçüktür.
Tümsekler üzerinden geçerken arac�n alt
k�sm�na zarar vermemeye dikkat edin.

� Arac�n�za ayn� anda birden fazla geçici stepne
takmay�n.
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Stepneyi ç�karmak için
E00803500395

T155/90D16 ebatl� stepnesi olan araçlar
1. Bagaj kap�s�n� aç�n ve kriko kolu ile lastik ask�lar�n�n

montaj c�vata kapaklar�n� (A) aç�n.
"Parçal� bagaj kapa��: açmak için" konusuna bak�n,
sayfa 1-58.

2. Bijon anahtar� ile saat yönünün tersine çevirerek
lastik ask�s� montaj c�vatas�n� gev�etin.

3. Bir klik sesi ile tam olarak kilitli konuma gelinceye
kadar alt kapa�� kald�r�n.
"Parçal� bagaj kapa��: kapatmak için" konusuna
bak�n, sayfa 1-58.

D�KKAT!
�� Lastik ask�s� montaj c�vatas�n� gev�etirken

dikkatli olun. Çok fazla gev�etirseniz kanca
d��ar� ç�karak geçici stepnenin dü�mesine
neden olabilir.
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4. �ekilde ok ile gösterilen bölümde lastik ask�s�n� (B)
kald�r�n, kancadan (C) ç�kar�n, alçalt�n ve sonra
lastik ask�s�ndan lasti�i ç�kar�n.

NOT
� Stepneyi krikonun yan�ndan arac�n gövdesinin alt�na

koyun. Kriko bulundu�u yerden kayarsa, bu daha
güvenli hale getirir.

D�KKAT!
� Lastik ask�s�n� kancadan ç�kar�rken veya kanca

üzerine tekrar asarken, aya��n�z�n üzerine
dü�memesi için lastik ask�s�n� dikkatlice tutun.

SC00000900-6 fm  Page 22  Monday, December 6, 2010  2:29 PM



Acil durumda

6-23

6

T155/90D16 ebatl� stepnesi olan araçlar hariç
1. Bagaj kapa��n� aç�n ve kriko kolu ile kapa�� (A)

sökün.
"Parçal� bagaj kapa��: açmak için" konusuna bak�n,
sayfa 1-58.

2. Bijon anahtar�n� deli�e tak�n ve saat yönünün tersine
çevirerek standart stepneyi alçalt�n.

3. Bir klik sesi ile tam olarak kilitli konuma gelinceye
kadar alt kapa�� kald�r�n.
"Parçal� bagaj kapa��: kapatmak için" konusuna
bak�n, sayfa 1-58.
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4. Stepne tutucusundan zinciri ç�kar�n. 5. Standart stepneyi stepne ask�s�ndan ç�kar�n.
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Lastik de�i�tirme
E00803200712

1. Jant kapa�� varsa, önce kapa�� ç�kar�n. (“Jant
kapaklar�” konusuna bak�n.)
Sonra bijon somunlar�n� bijon anahtar� ile çeyrek tur
gev�etin. Bijon somunlar�n� �u anda ç�karmay�n.

2. Krikoyu �ekilde gösterilen kriko noktalar�ndan (A) bir
tanesinin alt�na yerle�tirin. De�i�tirmek istedi�iniz
lasti�e en yak�n kriko kald�rma noktas�n� kullan�n.

UYARI!
� Krikoyu sadece burada gösterilen konumlarda

yerle�tirin. Kriko yanl�� bir konumda
yerle�tirilirse, arac�n�za zarar verebilir veya
kriko devrilerek yaralanmalara neden olabilir.

� Krikoyu e�ik veya gev�ek yüzeylerde
kullanmay�n.
Aksi takdirde, kriko kayarak yaralanmalara
neden olabilir. Krikoyu her zaman düz ve sert
zeminlerde kullan�n. Krikoyu yerle�tirmeden
önce kriko taban�n�n alt�nda kum veya çak�l
ta�� olmad���ndan emin olun.
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3. Ç�k�nt�l� k�s�m (B) krikonun üzerindeki yuvaya (C)
oturada kadar krikoyu el ile çevirin.

4. Kriko kolunu (D) bijon anahtar�na (E) tak�n. Sonra
kriko kolunun ucunu milin kriko ucuna �ekilde
gösterildi�i gibi tak�n.
Lastik, zemin yüzeyinden biraz yukar� kalk�ncaya
kadar bijon anahtar�n� yava�ça döndürün.

UYARI!
�� Lastik yerden kalkar kalkmaz arac�n kriko ile

kald�r�lmas�n� durdurun. Arac�n daha fazla
yükseltilmesi tehlikelidir.

� Krikoyu kullan�rken arac�n alt�na girmeyin.
� Kriko ile kald�r�lm�� araca çarpmay�n veya

kriko üzerinde uzun süre b�rakmay�n. Her ikisi
de çok tehlikelidir.

� Arac�n�zla birlikte verilen krikodan ba�ka bir
kriko kullanmay�n.

� Kriko lastik de�i�tirme d���nda bir amaç için
kullan�lmamal�d�r.
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5. Bijon somunlar�n� bijon anahtar� ile ç�kart�n, sonra
tekerle�i ç�kar�n.

6. Poyra yüzeyindeki (F), bijon c�vatalar�ndaki (G) veya
jant montaj deliklerindeki (H) kiri temizleyin ve sonra
stepneyi tak�n.� Krikoyu kullan�rken araçta kimse olmamal�d�r.

� Arac�n�z kriko üzerindeyken motoru
çal��t�rmay�n.

� Kald�r�lm�� olan tekerle�i döndürmeyin. Yer
üzerindeki tekerlekler dönebilir ve arac�n�z�n
devrilmesine neden olabilir.

D�KKAT!
� Tekerle�i de�i�tirmek için i�lem yaparken

tekerlek yüzeyini çizmemeye dikkat edin.

UYARI!
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7. Bijonlar� s�kmadan önce elinizle saat yönünde
çevirin.

[Çelik jantl� araçlarda]
• Normal tekerlek ve geçici stepneler

Lastiklerin titremesine neden olmamak için bijon
somunlar�n�n konik k�sm� (A) jant delik yuvalar�na
(B) hafifçe de�inceye kadar somunlar� s�k�n.
Geçici stepneyi takarken somunlar� ba�lang�çta
ayn� �ekilde s�k�n.

UYARI!
� Araca koyarken lastiklerin do�ru �ekilde

yerle�tirildi�inden emin olun. Supaplar arac�n
d�� taraf�nda olmal�d�r. Supap (I) görülemiyorsa
lastik, yanl�� tak�lm��t�r.
Lastikler yanl�� tak�l�rsa bir kazaya neden
olabilir.
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[Alüminyum jantl� araçlarda]
• Normal tekerlek

Lasti�in titremesini önlemek amac�yla bijon
somununun flan�l� bölümünü (C) janta de�inceye
kadar somunu s�k�n.

• Çelik stepne ve geçici stepne
Lastiklerin titremesine neden olmamak için bijon
somunlar�n�n konik k�sm� (A) jant delik yuvalar�na
(B) hafifçe de�inceye kadar somunlar� s�k�n.

NOT
� Flan�l� somunlar çelik jantlarda geçici olarak

kullan�labilir, ancak en k�sa zamanda orijinal janta ve
lasti�e dönün.

� Dört alüminyum jant�n tamam� çelik jantla
de�i�tirilirse, örne�in, k�� lastikleri oldu�unda, konik
somunlar kullan�n.

D�KKAT!
�� Bijon c�vatalar�na veya somunlar�na asla ya�

sürmeyin, aksi takdirde çok fazla s�k�l�r.
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8. Lastik yere de�inceye kadar bijon anahtar�n� saat
yönünün tersine döndürerek arac� alçalt�n.

9. Somunlar� burada verilen de�erlere s�k�l�ncaya
kadar �ekilde gösterilen s�raya göre s�k�n.

S�kma torku 88 - 108 N•m
(Araç ile birlikte verilen bijon anahtar�n�n ucuna 350
ile 420 N aras� bir kuvvet uygulanarak elde edilir)

D�KKAT!
�� Bijon anahtar�na ekstra kuvvet uygulamak için

asla aya��n�z� veya boru uzatma parças�
kullanmay�n. Aksi takdirde, somun çok fazla
s�k�l�r.
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10. Arac�n jant kapa�� varsa tak�n.
“Jant kapaklar�” konusuna bak�n, sayfa 35.

11. Krikoyu alçalt�n ve ç�kar�n, sonra krikoyu, patlak
lasti�i ve takozu yerine koyun. Patlak lasti�in en k�sa
zamanda onar�m�n� yapt�r�n.

12. Lastik bas�nc�n� en yak�n yak�t istasyonunda kontrol
edin. Do�ru bas�nçlar sürücü kap�s� etiketi üzerinde
gösterilmektedir. Çizime bak�n.

D�KKAT!
� Geçici stepne standart tekerlek arýzalý olduðu

zaman sadece geçici olarak kullan�lmal�d�r.
Ar�zal� lasti�in en k�sa zamanda onar�m�n�
yapt�r�n ve geçici stepnenin yerine tak�n.

�� Lasti�i de�i�tirdikten ve arac� 1000 km kadar
kulland�ktan sonra, bijon somunlar�n�n
gev�emedi�inden emin olmak için tekrar s�k�n.

� Lasti�i de�i�tirdikten sonra arac� kullan�rken
direksiyonda titre�im oluyorsa, tekerleklerin
balans için kontrol edilmelerini öneririz.

� Lastiklerin ayn� desende ve ebatta olmas�na
dikkat edin. Aksi takdirde, erken a��nma ve
konforsuz sürü�e neden olur.

D�KKAT!
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Stepneyi saklamak için
E00803700339

T155/90D16 ebatl� stepnesi olan araçlar
1. Lasti�i lastik ask�s�n�n ortas�na tekerlek yüzeyi

yukar� bakacak �ekilde koyun.

2. Lastik ask�s�n� (A) kald�r�n ve kancaya (B) as�n.

D�KKAT!
� Tekerlek yüzeyi a�a�� bakacak �ekilde lasti�in

saklanmas� tekerle�in veya lastik ask�s�n�n
zarar görmesine neden olabilir. Stepne
üzerinde bir hasar görürseniz lasti�i
kullanmay�n ve MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine dan���n.

D�KKAT!
� Kancay� do�ru konumu d���nda lastik ask�s�n�n

ba�ka bir yerine takmay�n. Yoksa kanca araç
gövdesine zarar verebilir veya lastik arac�
kullan�rken dü�erek bir kazaya neden olabilir.
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3. Alt kapa�� aç�n.
"Parçal� bagaj kapa��: açmak için" konusuna bak�n,
sayfa 1-58.

4. Bijon anahtar� ile saat yönünde çevirerek lastik
ask�s� montaj c�vatas�n� sa�lam bir �ekilde s�k�n.

5. Lastik ask�s�n�n montaj c�vatas� kapa��n� tak�n.

T155/90D16 ebatl� stepnesi olan araçlar hariç
1. Lasti�i tekerlek yüzeyi a�a�� bakacak �ekilde stepne

ask�s�n�n üzerine koyun.

D�KKAT!
� Stepneyi saklad�ktan sonra lastik ask�s�n�n

yerine sa�lam bir �ekilde kilitlendi�ini kontrol
edin. Lastik ask�s� yerine güvenli bir �ekilde
kilitlenmezse arac� kullan�rken gev�eyerek
dü�ebilir ve bir kazaya neden olabilir.

� Lastik ask�s�n� kancadan ç�kar�rken veya kanca
üzerine tekrar asarken, aya��n�z�n üzerine
dü�memesi için lastik ask�s�n� dikkatlice tutun.
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2. Stepne ask�s�na zinciri tak�n.

3. Alt kapa�� aç�n.
"Parçal� bagaj kapa��: açmak için" konusuna bak�n,
sayfa 1-58.

4. Lastik sabit bir hale gelinceye ve zincir
gerginle�inceye kadar bijon anahtar�n� çevirin. Fazla
s�kmay�n.

NOT
� Fazla s�k�lm�� somun di�liye zarar vererek, zincirin

yukar� kald�r�lmas�n� engelleyebilir.

D�KKAT!
� Stepneyi saklad�ktan sonra lastik ask�s�n�n

yerine sa�lam bir �ekilde kilitlendi�ini kontrol
edin.
Lastik ask�s� yerine güvenli bir �ekilde
kilitlenmezse arac� kullan�rken gev�eyerek
dü�ebilir ve bir kazaya neden olabilir.
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5. Kapa�� (A) tak�n.

Aletlerin ve krikonun saklanmas�
E00803800037

Krikoyu, kriko kolunu ve bijon anahtar�n� yerle�tirirken
ç�karma i�leminin tersini yap�n.
"Aletler ve kriko” konusuna bak�n, sayfa 14.

Jant kapaklar�*
E00801300315

Sökmek için
Kriko kolunun ucuna bir bez parças� sar�n, jant kapa��n�n
içerisindeki çenti�e kolu iyice sokun ve kapa�� zorlayarak
janttan ay�r�n. Ayn� i�lemi di�er jant kapaklar�ndaki
çentiklere de uygulay�n ve tekerlekleri tamamen sökmek
için jant kapaklar�n� tekerleklerden ay�r�n.

NOT
� Jant kapa�� plastikten yap�lm��t�r. Gev�etmek için

dikkatli bir �ekilde zorlay�n.

D�KKAT!
� Kapaklar� ellerinizle ç�karmaya çal���rsan�z

parmaklar�n�z incinebilir.
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Takmak için
1. Jant kapa��n�n arkas�ndaki ç�k�nt�lar�n (A)

k�r�lmad���ndan ve halkalar�n (B) üzerine do�ru bir
�ekilde tak�ld���ndan emin olun. Ku�kunuz varsa jant
kapa��n� takmay�n ve MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine dan���n.

2. Jant kapa��n�n kesik bölümü (D) ile ayn� hizada
olacak �ekilde lastik supab�n� (C) yerle�tirin.

NOT
� Jant kapa��n�n arkas�nda kesik bölümü gösteren bir

sembol (E) vard�r.
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3. Jant kapa��n�n alt taraf�n� (F) janta do�ru itin.
4. Jant kapa��n�n her iki yan�ndan (G) yava�ça itin ve

dizlerinizle bulundu�u yerde tutun.
5. Jant kapa��n�n üst taraf�n�n (H) etraf�ndan yava�ça

itin.

Çekme
E00801503318

Arac�n�z�n çekilmesi gerekiyorsa
Arac�n�z�n çekilmesi gerekiyorsa bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine veya çekici kamyon �irketine
ba�vurman�z� öneririz.

A�a��daki durumlarda arac� bir çekici kamyon kullanarak
ta��y�n.
� Motor çal���yor fakat araç hareket etmiyor veya

anormal bir ses geliyor.
� Arac�n alt taraf� kontrol edildi�inde, ya� veya benzeri

di�er s�v�larda kaçak oldu�u anla��l�yor.
Bir tekerlek bir çukur içinde s�k���rsa arac� çekmeye
çal��may�n.
Lütfen MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine veya
deneyimli bir çekici servisine yard�m için ba�vurun.

Sadece bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisinden
veya çekici servisinden çekme hizmeti alamazsan�z, bu
bölümde “Acil çekme” konusunda verilen talimatlara göre
arac�n�z� dikkatli bir �ekilde çekin.
Çekme ile ilgili düzenlemeler ülkeden ülkeye de�i�ebilir.
Arac�n�z� kullanmakta oldu�unuz bölgenin
yönetmeliklerine uyman�z� öneririz.
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Arac�n bir çekici kamyon ile çekilmesi

4WD veya CVT �anz�manl� 2WD araçlar� bu 
yöntemle çekmeyin.

4WD araçlar� bu yöntemle çekmeyin.

D�KKAT!
� Bu araç �ekilde gösterildi�i gibi ask� tipi

donan�m (A tipi) kullanan bir çekici kamyon
taraf�ndan çekilmemelidir. Ask� kullan�lmas�
tampona ve arac�n ön taraf�na zarar verir.

� CVT �anz�manl� 2WD araçlar�, tahrik
tekerlekleri yerde olarak, resimde gösterildi�i
gibi (B tipi) çekmeyin.
Bu tahrik sisteminin hasar görmesiyle
sonuçlanabilir.

� 4WD araçlar� �ekilde gösterildi�i gibi ön veya
arka tekerlekleri yerde iken (B tipi ve C tipi)
çekmeyin. Bu tahrik sisteminde ar�za ile
sonuçlanabilir veya araç ta��y�c�dan a�a��
dü�ebilir.
4WD araçlar� çekerseniz, D tipi veya E tipi
donan�m kullan�n.

� 2WD araçlarda �anz�man ar�zal� veya
hasarl�ysa, arac� �ekilde gösterildi�i gibi tahrik
tekerlekleri bir ta��y�c� üzerinde iken (C, D veya
E tipi) ta��y�n.

� 4 tekerlekten çeki�li araçlar, “2WD” sürü�
modunda olsa bile araç sadece ön veya arka
lastikler yerde iken çekilemez.
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Arka tekerlekler yerden kald�r�lm�� olarak çekme 
(B tipi)
Vites kolunu “N” (Bo�) konumuna getirin.
Kontak anahtar�n� “ACC” konumuna getirin ve
direksiyonu bir ip veya kay�� ile düz konumda sabitleyin.
Çekerken kontak anahtar�n� asla “LOCK” konuma
getirmeyin.

Ön tekerlekler yerden de�ilken çekme (C tipi)
El frenini b�rak�n.
Vites kolunu “N” (BO�) konumuna getirin.

Acil durumda çekme
Acil bir durumda çekme hizmeti alam�yorsan�z, arac�n�z
çekme kancas�na ba�l� bir halat ile k�sa bir mesafe
çekilebilir.
Arac�n�z�n ba�ka bir araç taraf�ndan çekilmesi veya
arac�n�z�n ba�ka bir arac� çekmesi durumunda, a�a��daki
noktalara dikkat edin.

� [Aktif stabilite kontrol (ASC) donan�ml� 2
tekerlekten çeki�ili (2WD) araçlar]
Araç, kontak anahtar� “ON” konumunda ve
sadece ön tekerlekler veya arka tekerlekler
yerden kald�r�lm�� bir �ekilde çekilirse (Tip B
veya C), ASC fonksiyonu çal��arak bir kazaya
neden olabilir. Ön tekerlekler kald�r�lm��
durumdayken arac� çekmeniz gerekti�inde,
kontak anahtar�n� “LOCK” veya “ACC”
konumunda tutun. Arka tekerlekler kald�r�lm��
durumdayken arac� çekmeniz gerekti�inde,
kontak anahtar�n� “ACC” konumunda tutun.

D�KKAT!
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Arac�n�z�n ba�ka bir araç taraf�ndan çekilmesi 
gerekiyorsa

1. Ön çekme kancas� (A) çizimde gösterildi�i yerdedir.
Çekme halat�n� ön çekme kancas�na ba�lay�n.

NOT
� Çekmek için ba�lama kancas�n� (B) kullanmay�n. Bu

kanca sadece arac�n kendisinin ta��nmas� amac�yla
kullan�l�r.
Belirtilen çekme kancas�ndan (A) ba�ka bir parçan�n
kullan�lmas� arac�n gövdesine zarar verebilir.

� Bir tel halat veya metal zincir kullan�lmas� araç
gövdesine zarar verebilir. En iyi seçenek metal
olmayan bir halat kullan�lmas�d�r. Tel halat veya
metal zincir kullan�rsan�z, arac�n gövdesine
de�ebilece�i yerleri bez ile sar�n.

� Çekme halat�n�n olabildi�ince yatay bir konumda
tutulmas�na dikkat edin. Aç�l� bir çekme halat� araç
gövdesine zarar verebilir.
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2. Motoru çal���r durumda tutun.
Motor çal��m�yorsa, direksiyon kilidini açmak için
kontak anahtar�n� manuel �anz�manl� araçlarda
“ACC” veya “ON”, CVT �anz�manl� araçlarda ise
"ON" konumuna getirin.

NOT
� Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemli araçlar

için, motorun durmas�n� önlemek amac�yla otomatik
durma/çal��ma sistemini devre d��� b�rakmak için
"otomatik durma/çal��ma" dü�mesine bas�n.
“Devreden ç�kar�lmas�” konusuna bak�n, sayfa 4-34.

3. Vites kolunu “N” (BO�) konumuna getirin.
4. Yasalar gerektiriyorsa dörtlü fla�örleri yak�n. (Yerel

trafik kurallar�na uyun.)
5. Çekme s�ras�nda her iki arac�n aras�nda k�sa mesafe

oldu�undan ve araçlar�n dü�ük h�zda
kullan�ld���ndan emin olun.

UYARI!
� Motor çal��m�yorsa fren servosu ve elektrik

destekli direksiyon sistemi çal��mayacakt�r.
Bu, yüksek fren pedal� basma kuvveti ve
yüksek direksiyon çevirme eforunun gerekti�i
anlam�na gelir. Bu nedenle arac�n kullan�m�
zorla��r.

D�KKAT!
� Çift kavrama SST donan�ml� araçlarda, motor

çal��m�yorsa, arac�, tüm tekerlekleri yerden
kald�r�lm�� olarak bir çekme arac� ile naklettirin.
Araç, motoru çal��t�r�lmadan çekilirse,
�anz�man�n tüm parçalar�na ya�
eri�meyece�inden, çift kavrama SST donan�m�
hasar görebilir.
"Arac�n�z�n çekilmesi gerekiyorsa" konusuna
bak�n, sayfa 38.

� Kontak anahtar�n� “LOCK” konumunda
b�rakmay�n. Direksiyon kilitlenerek,
kontrolünüzü kaybetmenize neden olur.

D�KKAT!
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Arac�n�z ba�ka bir arac� çekerse
1. Çekme kancas�n�, bijon anahtar�n� ve kriko kolunu

d��ar� ç�kar�n.
“Aletler ve kriko” konusuna bak�n, sayfa14.

2. Kriko kolunun (C) ucunu bir bez parças� ile kaplay�n
ve arka tampondan kapa�� sökmek için kullan�n.

UYARI!
� Ani frenleme, ani h�zlanma ve ani direksiyon

hareketleri gibi hareketler çekme kancalar�na
veya çekme halat�na zarar verebilece�inden
bunlardan kaç�n�n.
Bunun sonucu olarak etrafta bulunan insanlar
yararlanabilir.

� Uzun bir rampadan a�a�� inerken, a��r� �s�nan
frenlerin etkisi azalabilir. Arac�n�z� bir çekici
kamyona çektirin.

D�KKAT!
� CVT �anz�manl� veya çift kavrama SST

donan�ml� bir araç, di�er bir araç taraf�ndan
tüm tekerlekleri yerde olarak çekilecek ise,
çekme h�z� ve çekilecek mesafenin a�a��da
verilen de�erleri a�mad���ndan emin
olunmal�d�r, aksi takdirde �anz�man zarar
görebilir. 

Çekme h�z�: 40 km/sa.
Çekme mesafesi: 40 km

Çekme h�z� ve çekme mesafesi için a�a��daki
yerel sürü� yasalar�na ve yönetmeliklerine
uyun.
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3. Çekme kancas�n� sa�lam bir �ekilde takmak için
bijon anahtar�n� (D) kullan�n.

4. Çekme halat�n� her zaman çekme kancas�na tak�n.
��lemler "Arac�n�z�n ba�ka bir araç taraf�ndan
çekilmesi gerekiyorsa” konusunda oldu�u gibidir.

5. Çekme i�lemi tamamlan�nca çekme kancas�n� sökün
ve belirtilen yerde saklay�n.
“Aletler ve kriko” konusuna bak�n, sayfa14.
Tampon kapa��n� takarken kancay� arac�n kesik olan
taraf�na hizalay�n ve sa�lam bir �ekilde tak�n.

NOT
� Kendi arac�n�zdan daha a��r bir arac� çekmeyin.
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Arac�n zor �artlar alt�nda kullan�lmas�
E00801702629

Su alt�nda kalan yollarda
� Su alt�nda kalan yollarda arac� kullanmaktan kaç�n�n.

Su, fren disklerine girerek frenler geçici bir süre için
etkisiz hale gelebilir. Böyle durumlarda frenlerin
düzgün çal��t���n� görmek için fren pedal�na hafifçe
bas�n. Frenler çal��m�yorsa, fren balatalar�n�n
kurumas� için sürü� s�ras�nda pedala hafifçe birkaç
kez bas�n.

� Ya�murda veya üzerinde çok say�da su birikintisi
olan yollarda arac� kullan�rken lastiklerle yol yüzeyi
aras�nda bir su tabakas� olu�abilir.
Bu, lasti�in yol üzerindeki sürtünme direncini
azaltarak, direksiyon kararl�l���n�n ve frenleme
yetene�inin kaybolmas�na neden olur.

Bu sorunun üstesinden gelmek için a�a��dakileri
uygulay�n:

Karla kapl� veya buzlu yolda 
� Arac�n�z� kar ve buz üzerinde kullan�rken kar

lastiklerini veya lastik zincirlerini kullanman�z�
öneririz.
“Kar lastikleri” ve “Patinaj zinciri” konular�na bak�n.

� Yüksek devirde kullanmaktan, ani h�zlanmaktan, ani
frenleme yapmaktan ve ani dönü�lerden kaç�n�n.

� Karl� veya buzlu yollarda sürü� s�ras�nda fren
pedal�na basmak, lastiklerin kaymas�na ve arac�n
savrulmas�na neden olabilir. Lastiklerin yol yüzeyini
kavrama yetene�i azal�rsa lastikler kayabilir. Bu,
normal frenleme ile arac�n�z�n durdurmas�n�
güçle�tirebilir. ABS fren sistemi olan araçlarda fren
pedal�na s�k� bir �ekilde bas�n ve bas�l� tutun.

� Kendi arac�n�zla önünüzdeki araç aras�nda
normalden daha fazla bir mesafe b�rak�n ve ani
frenlemeden kaç�n�n.

� Fren sisteminde buzlanma, tekerleklerin
kilitlenmesine neden olabilir. Arac�n etraf�nda
dola�arak kontrol ettikten sonra arac� kullan�n.

(a) Arac�n�z� dü�ük bir h�zla sürün.
(b) A��nm�� lastiklerle arac� kullanmay�n.
(c) Her zaman belirtilen lastik bas�nc�n� koruyun.

D�KKAT!
� Gaz pedal�na fazla yüklenmeyin. Tekerlekler

buzdan kurtulursa, araç aniden hareket ederek
bir kazaya neden olabilir.
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Tümsek veya çukurlu yollarda sürü�
Tümsek veya çukurlu yollarda mümkün oldu�unca dü�ük
h�zda sürün.

D�KKAT!
� Tümsekli veya çukurlu yollarda sürerken

lastiklere ve/veya jantlara gelecek darbe, lastik
ve/veya jantlara hasar verebilir.
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Arac�n korunmas� ile ilgili önlemler
E00900100548

Arac�n�z�n de�erini korumak için do�ru i�lemleri
uygulayarak, arac�n�z�n bak�m�n� düzenli bir �ekilde
yapt�rman�z gerekir.
Arac�n�z� her zaman egzoz emisyonu ile ilgili
düzenlemelere uygun durumda tutun.
Arac�n�z�n y�kanmas�, vs. için kulland���n�z malzemelerin
korozyona neden olan maddeler içermedi�inden emin
olun.
Bu konuda ku�kunuz varsa, bu malzemelerin seçimi için
bir uzmana ba�vurman�z� öneririz.

Arac�n�z�n içinin temizlenmesi 
E00900200220

Arac�n�z�n içini su, temizleyici veya benzeri maddeler
kullanarak temizledikten sonra silin, gölgelik ve iyi
havaland�r�lan bir alanda kurutun.

Plastik, vinil deri, kuma� ve yünlü parçalar 
E00900300319

1. %3 oran�nda do�al deterjanl� sulu eriyik ile �slat�lm��
sünger, gazl� bez veya ba�ka yumu�ak bir kuma� ile
yava�ça silin.

2. Bezi temiz suya bat�r�n ve iyice s�k�n. Bu bezi
kullanarak deterjan� iyice temizleyin.

NOT
� Silikon veya cila içeren temizlik maddeleri,
�artland�r�c�lar ve koruyucu maddeler kullanmay�n.
Bu ürünler, gösterge panosuna veya di�er bölgelere
uyguland���nda, ön camda yans�malara ve görüntü
bulan�kl���na neden olabilir.
Ayr�ca, bu ürünler elektrikli aksesürlara temas
ederse, bu aksesuarlar�n bozulmas�na yol açabilir.

D�KKAT!
� Temizlik ürünleri tehlikeli olabilir. Daima,

temizlik ürünü üreticisinin talimatlar�n� izleyin.
� Zarar görmemesi için, arac�n�z� temizlerken

a�a��daki maddeleri kesinlikle kullanmay�n.
• Benzin
• Tiner
• Benzen
• Kerosen
• Terebentin
• Nafta
• Vernik tineri
• Karbon Tetraklorit
• T�rnak cilas� temizleyici
• Aseton

D�KKAT!
� Organik maddeleri (solventler, gaz ya��, alkol,

benzin vs.) veya alkali maddeler, asitli eriyikler
kullanmay�n.
Bu kimyasallar renk de�i�ikli�ine, lekelere
veya yüzey çatlaklar�na neden olabilir.
Temizlik maddeleri veya parlat�c�lar
kullan�yorsan�z, içeriklerinde yukar�da
bahsedilen maddelerden bulunmad���ndan
emin olun.
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Dö�emeler
E00900500076

1. Yeni arac�n�z�n de�erini korumak için dö�emeleri
kullan�rken dikkatli olun ve arac�n�z�n içini temiz
tutun.
Koltuklar� temizlemek için bir elektrikli süpürge ve
f�rça kullan�n. Lekelenmi� ise, vinil ve sentetik deri
uygun bir temizleyici ile temizlenmelidir. Kuma�
dö�emeler, dö�eme temizleyicisi veya �l�k suya %3
do�al deterjan kat�lm�� su ile temizlenebilir.

2. Dö�eme hal�lar�n� bir elektrikli süpürge ile temizleyin
ve lekeleri hal� temizleyicisi ile ç�kart�n. Ya� ve gres,
temiz, solmayan bir bez ve leke ç�kart�c� ile hafifçe
silinerek ç�kar�labilir.

Hakiki deri*
E00900600804

1. %5 oran�nda do�al deterjanl� sulu eriyik ile �slat�lm��
gazl� bez veya ba�ka yumu�ak bir kuma� ile yava�ça
silin.

2. Bezi temiz suya bat�r�n ve iyice s�k�n. Bu bezi
kullanarak deterjan� iyice temizleyin.

3. Hakiki deri yüzeyine deri koruyucu maddesi sürün.

NOT
� Hakiki deri su ile �slat�l�rsa veya su ile y�kan�rsa,

suyu en k�sa zamanda kuru ve yumu�ak bir bez ile
silin.
Nemli b�rak�l�rsa küflenebilir.

� Naylon bir f�rça veya sentetik fiber ile sert bir �ekilde
silinirse, hakiki deri yüzeyi zarar görebilir.

� Benzen, alkol ve benzin, kerosen gibi organik
eriyikler ile asit veya alkali eriyikler hakiki deri
yüzeyinin rengini de�i�tirebilir. Do�al deterjan
kulland���n�zdan emin olun.

� Hakiki deriye zarar verebilece�inden, kirli veya ya�l�
temizlik bezlerini üzerinde b�rakmay�n.

� Uzun süre do�rudan güne� ����� alt�nda kalan hakiki
deri yüzeyler sertle�ebilir ve büzülebilir. Arac�n�z�
park ederken olabildi�ince gölge olan yerlere park
edin.

� Yaz�n arac�n�z�n iç s�cakl��� yükselirse, orijinal deri
koltuklar üzerine b�rak�lan vinil ürünler bozulabilir ve
koltu�a yap��abilir.
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Arac�n�z�n d���n�n temizlenmesi 
E00900700108

Arac�n�z�n üzeründe kalmas� durumunda a�a��dakiler,
korozyona, renk de�i�ikli�ine ve lekelere neden olabilir;
arac� en k�sa zamanda y�kay�n.
� Deniz suyu, asfalt için buz çözücü ürünler.
� �s ve toz, fabrikalardaki demir tozu, kimyasal

maddeler (asitler, alkaliler, katran vs.).
� Ku� pislikleri, böcek art�klar�, a�aç özsuyu, vs.

Y�kama
E00900902003

Yol yüzeyinden gelen kir ve toz içerisindeki kimyasal
maddeler uzun süreli temas halinde olursa, arac�n�z�n
boya tabakas�na ve �asisine zarar verebilir.
Arac�n�z� bu tip hasarlardan koruman�n en iyi yolu s�k s�k
y�kamak ve cilalamakt�r. Bu ayn� zamanda arac�n�z�n
ya�mur, kar, tuzlu hava vs. gibi d�� etkenlerden
korunmas�nda da etkili olacakt�r.
Arac�n�z� do�rudan güne� ����� alt�nda y�kamay�n. Arac�
gölgeye park edin ve tozunu temizlemek için üzerine su
püskürtün. Daha sonra bol miktarda temiz su ve oto
y�kama f�rças� veya sünger kullanarak arac� üst taraftan
a�a�� do�ru y�kay�n.
Gerekiyorsa yumu�ak bir oto y�kama sabunu kullan�n.
�yice durulay�n ve yumu�ak bir bez ile silerek kurutun.
Arac� y�kad�ktan sonra, kirin kalm�� olabilece�i kap�lar�n,
kaputun, ve di�er bölümlerin birle�me yerlerini ve
kenarlar�n� dikkatlice temizleyin.

D�KKAT!
� Arac�n�z�n alt�n� veya tekerle�i y�karken

ellerinizi yaralamamaya dikkat edin.
� Arac�n�zda ya�mur sensörü bulunuyorsa, arac�

y�kamadan önce sileceklerin hasar görmemesi
için silecek kolunu "OFF" (KAPALI) konumuna
getirin. Aksi takdirde, sensörün üzerine su
geldi�inde silecekler çal��acak ve hasar görme
ihtimali olacakt�r.

� Oto y�kama makinelerini s�kça kullanmaktan
kaç�n�n, çünkü f�rçalar� ile boyal� yüzeyi
çizerek, parlakl���n� kaybetmesine neden olur.
Özellikle koyu renkli araçlarda çizikler daha
kolay fark edilir.

� Motor bölümündeki elektrikli parçalara su
püskürtmeyin veya s�çratmay�n. Bu durum,
motorun çal��mas�n� olumsuz etkileyebilir.
Ayr�ca, arac�n alt�n� y�karken de dikkatli olun;
motor bölümüne su püskürtmemeye çal���n.

� S�cak su ile y�kama aletlerinin baz�lar�, araca
yüksek bas�nç ve yüksek s�cakl�k uygular.
Bunlar, arac�n plastik parçalar�nda bozulma ve
hasara neden olabilir ve bunun sonucu olarak
arac�n iç k�sm�na su s�zabilir.
Bu nedenle;
• Araç kaportas� ile y�kay�c�n�n memesi

aras�nda yakla��k 40 cm veya daha fazla
mesafe b�rak�n.

• Kap� cam�n�n çevresini y�karken, memeyi
cam yüzeyinden 50 cm’den daha uzak
mesafede ve cam yüzeyine dik olarak tutun.
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So�uk havalarda
K���n baz� bölgelerde yola serpilen tuz veya di�er
kimyasal maddeler araç gövdesine zarar verebilir. Bu
nedenle arac�n koruma talimatlar�na göre arac�
olabildi�ince s�k y�kay�n. Bu nedenle k�� mevsiminin
ba�lamas�ndan önce ve bittikten sonra arac�n�z�n alt
k�sm�na koruyucu uygulanmas� ve bunun kontrol edilmesi
önerilir.
Arac�n�z�n y�kanmas�ndan sonra kap�lar�n donmas�n�
önlemek için, kap�lar�n çevresindeki lastik parçalar�n�n
üzerindeki tüm su damlac�klar�n� silin.

NOT
� Kap�lar, kaput vs. üzerindeki fitillerin donmas�n�

önlemek için bunlara silikon sprey püskürtülmelidir.

� Y�kad�ktan sonra, frenleri kurutmak için fren
pedal�na birkaç kez hafifçe basarak arac�
yava�ça sürün.
Frenlerin �slak b�rak�lmas�, frenleme
performans�n� olumsuz etkiler. Ayr�ca, donma
veya paslanma ihtimali de vard�r. Bu gibi
durumlarda araç hareket etmeyebilir.

� Otomatik araç y�kay�c�y� kullan�rken, kullan�c�
elkitab�na bakarak veya araç y�kay�c�n�n
operatörüne dan��arak a�a��daki konularda
dikkatli olun. A�a��daki i�lem yap�lmazsa,
arac�n�z zarar görebilir.
• D�� aynalar� kapat�n.
• Anteni sökün.
• Silecek kollar� bant ile sabitlenir.
• Arac�n�zda arka rüzgarl�k veya tavan ray�

varsa arac� y�kamadan önce y�kama makinesi
operatörüne dan���n.

• Arac�n�zda ya�mur sensörü bulunuyorsa,
arac� y�kamadan önce sileceklerin hasar
görmemesi için silecek kolunu "OFF"
(KAPALI) konumuna getirin.

D�KKAT!
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Cilalama
E00901000616

Arac�n cilalanmas�, tozun ve yol kimyasallar�n�n boyaya
yap��mas�n� önlemeye yard�mc� olur. Suyun yüzeyden
akmas�na yard�mc� olmak için arac� y�kad�ktan sonra
veya en az 3 ayda bir cila solüsyonu sürün.
Arac�n�za do�rudan güne� ����� alt�nda cila sürmeyin.
Yüzeyler so�uduktan sonra cila sürmeniz gerekir.

Parlatma
E00901100066

Araç sadece boyada leke varsa veya parlakl���
kaybolmu�sa cilalanmal�d�r. Mat kaplamal� parçalar� ve
plastik tamponlar� cilalamay�n. Aksi takdirde, lekelere
olu�abilir veya yüzey bozabilir.

Hasarl� boya
E00901200054

Korozyonun önlenmesi için, boya tabakas� üzerindeki
küçük çatlaklar ve çizikler, MITSUBISHI rötu� boyas� ile
en k�sa zamanda onar�lmal�d�r.
S�çrayan ta�lar, vs. nedeniyle, arac�n ön taraf�nda boya
tabakas� üzerinde olu�abilecek hasarlar� dikkatli bir
�ekilde kontrol edin. Arac�n�z�n boya kod numaras� motor
bölümündeki araç bilgi kod plakas�nda görülebilir.

D�KKAT!
� Yüksek düzeyde a��nd�r�c� içeren cilalar

kullan�lmamal�d�r. Bu gibi cilalar boyal�
yüzeydeki pas ve lekeleri etkin bir �ekilde
ç�kar�r, fakat boyal� yüzeyin parlakl���na da
zarar verir.
Ayr�ca bunlar �zgara, aksesuar, ç�talar, vs. gibi
parlak yüzeyler için de zararl�d�r.

� Boyal� yüzeye bula�an yol asfalt� veya di�er
kirleri ç�kartmak için benzin veya boya
incelticiler kullanmay�n.

� Siyah mat boya kaplamal� olan bölümlere cila
uygulamay�n, aksi takdirde, renk dalgalanmas�,
noktalar ve lekeler olu�abilir. Bu tür alanlara
cila temas ederse, �l�k su ve yumu�ak bir bez
kullanarak silin.

� Aç�l�r tavan olan araçlarda aç�l�r tavan deli�inin
çevresindeki alan� cilalarken, fitilin (siyah
lastik) üzerine cila sürmemeye dikkat edin.
E�er cila sürerseniz, fitil aç�l�r tavan�n
s�zd�rmazl���n� sa�layamayabilir.
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Plastik parçalar�n temizlenmesi
E00901300707

Sünger veya güderi kullan�n.
Oto cilas� tamponda, ç�talarda veya lambalardaki siyah
veya gri renkte düzgün olmayan yüzeylere yap���rsa, bu
yüzeyler beyazla��r. Bu durumda �l�k su ve yumu�ak bez
veya güderi kullanarak bunlar� silin.

Krom parçalar
E00901400098

Krom parçalar�n lekelerini ve korozyonunu önlemek için
su ile y�kay�n, iyice kurulay�n ve özel koruyucu bir tabaka
sürün. Bunun k���n daha s�k yap�lmas� gerekir.

Alüminyum jantlar*
E00901500347

1. Arac�n üzerine su püskürtürken bir sünger kullanarak
kirini temizleyin.

2. Su ile kolayca temizlenemeyecek olan kirleri
temizlemek için do�al deterjan kullan�n.
Arac� y�kad�ktan sonra durulay�n.

3. Bir güderi veya yumu�ak bir bez kullanarak arac�
tamamen kurulay�n.D�KKAT!

� Plastik parçalar�n yüzeyine zarar
verebilece�inden sert f�rça veya di�er sert
aletleri kullanmay�n.

� Plastik parçalar�n yüzeylerine zarar
verebilecek olan ve cila içeren bile�ikleri
(parlatma tozu) kullanmay�n.

� Plastik parçalar� leke b�rakabilecek,
çatlatabilecek veya rengini solduracak benzin,
fren hidroli�i, motor ya��, gres, boya inceltici
ve sülfürik asit (akü elektroliti) ile temas
ettirmeyin.
Bu maddeler plastik parçalara temas ederse,
do�al deterjanl� suya bat�r�lm�� yumu�ak bez
veya güderi ile hemen silin ve su ile durulay�n.

D�KKAT!
� Jantlar üzerinde f�rça veya di�er sert aletler

kullanmay�n.
Bu, jantlar� çizebilir.

� A��nd�r�c� madde içeren veya asitli veya alkali
olan temizleme maddeleri kullanmay�n. Bunlar
jant�n üzerindeki kaplamaya zarar verir veya
rengini de�i�tirir veya leke yapar.

� Buharl� temizleyici kullanarak veya ba�ka bir
yöntemle do�rudan s�cak su uygulamay�n.

� Deniz suyuyla veya yollardaki buzlanmay�
engelleyici maddeler ile temas ederse
korozyona neden olabilir. En k�sa zamanda bu
maddeleri y�kay�n.
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Camlar
E00901600117

Cam normal olarak sünger ve su kullan�larak
temizlenebilir.
Ya�� gresi veya böcek art�klar�n� temizlemek için cam
temizleyicisi kullan�labilir. Cam� y�kad�ktan sonra temiz,
kuru, yumu�ak bir bez ile kurulay�n. Boyal� yüzeyleri
temizlemek için kullan�lan bir bezi, asla bir cam�
temizlemek için kullanmay�n. Boyal� yüzeyden bula�an
cila, cam�n üzerinde kalabilir ve cam�n saydaml���n� ve
görü� netli�ini dü�ürür.

NOT
� Arka cam�n iç k�sm�n� temizlemek için her zaman

yumu�ak bir bez kullan�n ve bu�u giderici ile ilgili
�s�t�c� elemana zarar vermemek için onun etraf�n�
silin.

Silecek lastikleri
E00901700062

Silecek lastiklerindeki gresi, böcek kal�nt�lar�n�, vs.
temizlemek için yumu�ak bir bez ve cam temizleyici
kullan�n. Silecek lastikleri iz b�rakmaya ba�lad���nda
de�i�tirin. (Bak�n, sayfa 8-26)

Aç�l�r tavan�n* temizlenmesi
E00902200051

Aç�l�r tavan�n iç taraf�n� silmek için yumu�ak bir bez
kullan�n. Sert birikintiler �l�k, do�al deterjan solüsyonuna
bat�r�lm�� olan bir bez ile silinmelidir. Temiz suya
bat�r�lm�� bir sünger ile solüsyonu silin.

NOT
� Sert bez veya organik solvent (benzen, tiner, vs.)

kullan�l�rsa cam�n iç k�sm�ndaki yüzey kaplamas�
s�yr�labilir.

Motor bölümü
E00902100308

K���n ba��nda ve sonunda motor bölümünü temizleyin.
Yol kimyasal maddelerini ve di�er korozyon yap�c�
malzemeleri içeren tozlar�n toplanabilece�i kenar
ç�k�nt�lar�, çatlaklar ve çevresel bölümlere özellikle dikkat
edin.
Ya�ad���n�z bölgedeki yollarda tuz ve di�er kimyasal
maddeler kullan�l�yorsa, motor bölümünü en az üç ayda
bir temizleyin.
Motora zarar verebilece�inden, motor bölümündeki
elektrikli parçalar�n üzerine kesinlikle su püskürtmeyin
veya s�çratmay�n.
Çatlak, leke veya renk de�i�ikli�ine neden
olabilece�inden yak�ndaki parçalar�, plastik parçalar� ve
di�erlerini sülfürik asit (akü elektroliti) ile temas
ettirmeyin.
Bu maddeler plastik parçalara temas ederse, do�al
deterjanl� suya bat�r�lm�� yumu�ak bez veya güderi ile
hemen silin ve su ile durulay�n.
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Bak�m önlemleri
E01000100474

Arac�n�z�n düzenli aral�klarla gereken bak�m�n�n
yap�lmas�, de�erini ve görünü�ünü uzun süre korumas�n�
sa�lar.
Bak�m i�lemleri bu kullan�c� el kitab�nda anlat�ld��� gibi
arac�n sahibi taraf�ndan yap�labilir.
Periyodik muayene ve bak�mlar� bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine veya ba�ka bir uzmana
yapt�rman�z� öneririz.
Bir ar�za veya ba�ka bir sorun ortaya ç�kt��� zaman
kontrol ettirmenizi ve onar�m�n� yapt�rman�z� öneririz. Bu
bölüm sizin kendinizin yapabilece�iniz kontrol bak�m
i�lemleri ile ilgili bilgileri içermektedir. Çe�itli i�lemlerin
her biri ile ilgili talimatlar� ve uyar�lar� izleyin.

UYARI!
� Motor bölümünün içerisini kontrol ederken

veya bak�m yaparken, motorun kapat�lm�� ve
yeterince so�umu� oldu�undan emin olun.

� Motor so�urken motor bölümünde çal��man�z
gerekiyorsa saç�n�z�n, giysilerinizin, vs. fan,
tahrik kay��lar� veya di�er hareketli parçalara
s�k��mamas�na özellikle dikkat edin.

� Motor çal��m�yor bile olsa, fan, otomatik olarak
dönebilir. Motor bölümünde çal���rken
emniyette olmak için, kontak anahtar�n�
“LOCK” konumuna getirin.

� Akünün çevresinde sigara içmeyin, k�v�lc�ma
neden olmay�n veya ç�plak ate�le yakla�may�n.
Ç�kan gazlar yan�c�d�r.

� Akünün çevresinde çal���rken çok dikkatli
olun. Zehirli ve a��nd�r�c� sülfürik asit içerir.

� Arac�n karoseri, kriko taraf�nda desteklenirken,
arac�n alt�na girmeyin. Her zaman otomotiv
kriko sehpalar�n� kullan�n.

� Araç içerisinde kullan�lan komponentlerin ve
malzemelerin uygun bir �ekilde kullan�lmamas�
ki�isel güvenli�inizi tehlikeye atabilir. Gerekli
bilgiler için bir uzmana dan��man�z� öneririz.

UYARI!
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Katalitik konvertör
E01000200765

Katalitik konvertör ile birlikte kullan�lan egzoz gaz�
temizleme cihazlar� zehirli gazlar�n azalt�lmas� için son
derece etkilidir. Katalitik konvertör egzoz sisteminin bir
parças�d�r.
Uygun katalizör çal��mas�n� sa�lamak ve olas� katalizör
ar�zas�n� önlemek için motorun do�ru ayarlarda çal��mas�
önemlidir.

NOT
� 2 no'lu sayfada “Yak�t�n seçilmesi” konusunda

önerilen yak�t tipini kullan�n.

Kaput
E01000302454

Açmak için
1. Kaputun kilidini açmak için açma kolunu kendinize

do�ru çekin.

UYARI!
� Kuru otlar veya yapraklar gibi yan�c�

malzemeler, s�cak egzoz ile temas edince
yang�n ç�kabilece�inden, tüm araçlar gibi bu
arac� da böyle alanlarda çal��t�rmay�n veya
park etmeyin.

� Katalizatöre boya sürülmemelidir.

LHD
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2. Güvenlik kilidine basarken kaputu kald�r�n.

NOT
� Silecekler sadece park konumunda iken kaputu aç�n.

Di�er herhangi bir pozisyonda, silecekler boyaya
veya kaputa zarar verebilir.

RHD
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3. Kaput destek çubu�unu yuvas�na sokarak kaputu
destekleyin.

Kapatmak için
1. Destek çubu�unun mandal�n� aç�n ve tutucusunun

içine tak�n.
2. Kaputu yava�ça kapal� konumunun yakla��k 20 cm

üzerine kadar alçalt�n, sonra b�rak�n.
3. Kaputu orta yerinden hafifçe kald�rarak kaputun

sa�lam bir �ekilde kilitlenmi� oldu�undan emin olun.

D�KKAT!
� Aç�k kaput kuvvetli bir rüzgar taraf�ndan

kald�r�l�rsa, kaput destek çubu�unun
yuvas�ndan ç�kabilece�ini unutmay�n.

� Destek çubu�unu oyu�a yerle�tirdikten sonra
çubu�un, kaput ba��n�z�n veya vücudunuzun
üzerine dü�meyecek �ekilde kaputu sa�lam bir
�ekilde destekledi�inden emin olun.

D�KKAT!
�� Kaputu kapat�rken ellerinizin ve

parmaklar�n�z�n s�k��mamas�na dikkat edin.
� Sürü�ten önce kaputun güvenli bir �ekilde

kapat�lm�� oldu�undan emin olun. Tamamen
kilitlenmemi� olan bir kaput sürü� s�ras�nda
aniden aç�labilir. Bu son derece tehlikeli
olabilir.
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NOT
� Kaput bu �ekilde kapanmazsa, biraz daha yüksek bir

konumdan b�rak�n.
� Zarar vermemek için kaputun üstüne çok sert

bast�rmay�n.
� Alarm sistemi bulunan araçlarda, kaput tam

kapat�lmadan kalk�� yapman�z durumunda sürücü
bilgilendirme sistemi ekran�nda bir uyar� göstergesi
belirecektir.

Motor ya��
E01000402569

Motor ya��n�n kontrol edilmesi ve 
doldurulmas�
Benzinli araçlar

Tip 1 Tip 2
M�N MAKS

2000 cc motor
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Dizel araçlar
M�N MAKS

2400 cc motor

M�N MAKS
3000 cc motor

Çift kavrama (SST) araçlar hariç

MÝNMAKS

Çift kavrama (SST) araçlar için

M�N MAKS
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Kullan�lan motor ya��n�n, motorun performans�, servis
süresi ve mar� üzerinde önemli bir etkisi vard�r. Önerilen
kalite ve uygun viskozitede ya� kullan�ld���ndan emin
olun.
Normal çal��ma s�ras�nda tüm motorlar belli bir miktar
ya� tüketir. Bu nedenle, ya� seviyesinin düzenli
aral�klarla veya uzun bir yolculu�a ç�kmadan önce kontrol
edilmesi önemlidir.

1. Arac� düz bir zemin üzerine park edin.
2. Motoru durdurun.
3. Birkaç dakika bekleyin.
4. Seviye çubu�unu ç�kar�n ve temiz bir bezle silin.
5. Seviye çubu�unu gidebildi�i yere kadar tekrar tak�n.
6. Seviye çubu�unu ç�kar�n ve her zaman gösterilen

aral�k içerisinde olmas� gereken ya� düzeyini
okuyun.

7. Ya� seviyesi belirtilen s�n�r�n alt�nda ise, motor
silindir kapa��n�n üzerindeki kapa�� ç�kar�n ve ya�
seviyesinin belirtilen aral��a yükseltilmesi için yeterli
miktarda ya� ekleyin. Motorun hasar görmesinden
kaç�nmak için fazla ya� doldurmay�n. Belirtilen
özelliklerde motor ya�� kulland���n�zdan emin olun
ve farkl� ya�lar� kar��t�rmay�n.

8. Ya� ekledikten sonra kapa�� s�k�ca kapat�n.
9. 4. ila 6. ad�mlar� tekrarlayarak ya� seviyesini teyit

edin. NOT
� 3000 cc modeller için, ya� seviyesini kontrol etmek

amac�yla, seviye çubu�unu ç�kar�n ve çubu�un üst
yüzeyine bakarak ya� seviyesini kontrol edin.

D�KKAT!
� Manuel �anz�manl� dizel araçlarda, dizel

partikül filtresinde (DPF) yakma ve kurum atma
i�levi s�ras�nda motor ya��na bir miktar yak�t
kar��arak ya� seviyesinde ufak bir art��a neden
olabilir. Bu, bir sorun oldu�unu göstermez.
Fakat, ya� seviyesi, ya� çubu�u (A) üzerinde,
"X" i�aretinde (B) veya daha üzerinde ise,
motor ya��n� de�i�tirin.
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� Araç a��r ko�ullar alt�nda kullan�l�yorsa, motor ya��
h�zla bozularak ya��n daha erken de�i�tirilmesini
gerektirir.
Lütfen bak�m çizelgesine bak�n.

� Kullan�lan ya��n nas�l at�laca��na dair bilgi için, sayfa
9.

Tavsiye edilen motor ya�� viskozitesi
Benzinli araçlar

� D�� hava s�cakl���na uygun SAE viskozite
numaras�na göre motor ya�� seçin.
SAE 0W-20*, 0W-30, 5W-30, ve 5W-40 motor
ya�lar� sadece ACEA A3/B3, A3/B4 veya A5/B5 ve
API SM teknik özellikeri kar��l�yorsa kullan�labilir.
*: 3000 cc motorlar hariç

� A�a��daki s�n�fland�rmaya uygun motor ya��
kullan�n:
• API s�n�f�: “SM” için
• ILSAC sertifikal� ya�
• ACEA s�n�f�:

“A1/B1, A3/B3, A3/B4 veya A5/B5 için”
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NOT
� Motor ya�� içerisinde bulunan katk� maddelerinin

etkinli�ini azaltabilece�inden katk� maddesi
eklenmesi önerilmez. Mekanik parçalar�n ar�za
yapmas�na yol açabilir.

Dizel araçlar

Çift kavrama (SST) araçlar hariç  

� D�� hava s�cakl���na uygun SAE viskozite
numaras�na göre motor ya�� seçin.

� A�a��daki s�n�fland�rmaya uygun motor ya��
kullan�n:
• ACEA s�n�f�:

“C1, C2, C3 veya C4 servisi için”
• JASO s�n�f�:

“DL-1 servisi için”

Bu s�n�f ürün temin edilemiyorsa MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

NOT
� Motor ya�� içerisinde bulunan katk� maddelerinin

etkinli�ini azaltabilece�inden katk� maddesi
eklenmesi önerilmez. Mekanik parçalar�n ar�za
yapmas�na yol açabilir.

Çift kavrama (SST) araçlar için
A�a��daki s�n�fland�rmaya uygun motor ya�� kullan�n:

• “TOTAL ACTIVA INEO ECS 5W-30”
• “TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30”
• “TOTAL ACTIVA 7000 10W-40”
• “TOTAL QUARTZ 7000 10W-40”
• “TOTAL ACTIVA 9000 5W-40”
• “TOTAL QUARTZ 9000 5W-40”

NOT
� Motor ya�� içerisinde bulunan katk� maddelerinin

etkinli�ini azaltabilece�inden katk� maddesi
eklenmesi önerilmez. Mekanik parçalar�n ar�za
yapmas�na yol açabilir.

SC00001100-8 fm  Page 10  Monday, December 6, 2010  2:47 PM



Bak�m

8-11

8

Motor so�utma suyu 
E01000501664

So�utma suyu seviyesini kontrol etmek için 
Motor bölümünde �effaf bir so�utma suyu yedek deposu
(A) vard�r.
Bu depodaki so�utma suyu seviyesi motor so�ukken
ölçüldü�ünde “LOW” (DÜ�ÜK) ve “FULL” (DOLU)
i�aretleri aras�nda tutulmal�d�r.

DOLU

DÜ�ÜK

Benzinli araçlar

DOLU

DÜ�ÜK

Dizel araçlar
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So�utma suyu eklemek için
Benzinli araçlar
So�utma sistemi kapal� bir sistemdir ve normal olarak
so�utma suyu kayb� çok dü�ük seviyededir. So�utma
suyu seviyesinde önemli bir dü�ü�, bir kaçak oldu�unu
gösterebilir. Bu durumda sistemi en k�sa zamanda
kontrol ettirmenizi öneririz.
Yedek depodaki seviye “LOW” (DÜ�ÜK) seviyesinin
alt�na dü�erse kapa�� aç�n ve so�utma suyu ilave edin.
Ayn� zamanda, yedek depo tamamen bo�sa, radyatör
kapa��n� (B) sökün ve seviye doldurma bo�az�
seviyesine eri�inceye kadar so�utma suyu ekleyin.

Dizel araçlar
So�utma sistemi kapal� bir sistemdir ve normal olarak
so�utma suyu kayb� çok dü�ük seviyededir. So�utma
suyu seviyesinde önemli bir dü�ü�, bir kaçak oldu�unu
gösterebilir. Bu durumda sistemi en k�sa zamanda
kontrol ettirmenizi öneririz.
Yedek depodaki seviye “LOW” (DÜ�ÜK) seviyesinin
alt�na dü�erse kapa�� aç�n ve so�utma suyu ilave edin.

Anti-friz
Çift kavrama (SST) araçlar hariç
Motor so�utma suyu korozyonu önleyici bir madde olan
etilen glikol içerir. Motorun baz� parçalar� dökme
aluminyumdan yap�lm��t�r ve bu parçalar�n korozyona
u�ramamas� önlemek için motor so�utma suyunun belli
aral�klarla de�i�mesi gerekir. 

MITSUBISHI orijinal so�utma suyu, alüminyum dahil tüm
metallerde korozyona ve pas olu�umuna kar��
mükemmel koruma sa�lar ve radyatör, kalorifer, silindir
kapa��, motor blo�unda vs. t�kanmay� engelleyebilir.

UYARI!
� Motor s�cakken radyatör kapa��n� açmay�n.

So�utma sistemi bas�nç alt�ndad�r ve s�cak su
kaçarken ciddi yan�klara neden olabilir.

UYARI!
� Motor s�cakken yedek depo kapa��n� (C)

açmay�n. So�utma sistemi bas�nç alt�ndad�r ve
s�cak su kaçarken ciddi yan�klara neden
olabilir.

“DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM”
veya e�de�erini kullan�n*.
*: e�de�er, yüksek kaliteli etilen glikol bazl� ve silikat, amin,

nitrat ve borat içermeyen, uzun ömürlü, hibrid organik
asit teknolojili
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Bu korozyon önleyici maddeye olan gereksinim
nedeniyle, so�utma suyu yaz�n bile sadece su ile
de�i�tirilmemelidir. Beklenen d�� hava s�cakl���na ba�l�
olarak gerekli olan antifriz konsantrasyonu de�i�ir.

-35°C'nin üzerinde: % 50 antifiriz kar���m�
-35°C'nin alt�nda: % 60 antifiriz kar���m�

So�uk havalarda
Bulundu�unuz bölgedeki s�cakl�k donma noktas�n�n
alt�na dü�erse, motor ve radyatördeki so�utma suyunun
donarak motor ve/veya radyatöre ciddi zarar verme
ihtimali vard�r. Donmas�n� önlemek için so�utma suyuna
yeterli miktarda antifriz ekleyin.
K�� mevsimi öncesinde antifriz konsantrasyonu kontrol
edilmeli ve gerekiyorsa sisteme antifriz ilave edilmelidir.

Çift kavrama (SST) araçlar için
Motor so�utma suyu korozyonu önleyici bir madde olan
etilen glikol içerir. Silindir kapa�� ve su pompas� gövdesi
alüminyum ala��m dökümdür ve bu parçalar�n
korozyonunu önlemek için motor so�utma suyunun
periyodik olarak de�i�tirilmesi gerekir.

“BASF Glysantin Alu Protect Premium /G30 veya G33”
veya e�de�erini kullan�n.
Bu so�utma suyu, alüminyum dahil tüm metallerde
korozyona ve pas olu�umuna kar�� mükemmel koruma
sa�lar ve radyatör, kalorifer, silindir kapa��, motor
blo�unda vs. t�kanmay� engelleyebilir.
Bu korozyon önleyici maddeye olan gereksinim
nedeniyle, so�utma suyu yaz�n bile sadece su ile
de�i�tirilmemelidir.

D�KKAT!
� Alkol veya metanol antifriz veya alkolle veya

metanol antifrizle kar��t�r�lm�� olan herhangi
bir so�utma suyu kullanmay�n. Uygun olmayan
antifriz kullan�lmas� alüminyum parçalar�n
zarar görmesine yol açabilir.

� Su�utma suyu konsantrasyonunu ayarlamak
için su kullanmay�n.

� %60’� geçen konsatrasyonlarda hem donmaya
kar�� koruma, hem de motor so�utma
performans� azalaca��ndan, motor bundan
olumsuz etkilenir.

� Sadece su eklemeyin.
Sadece su eklemek, paslanmaya kar��
korumay� ve so�utma suyunun antifriz
kalitesini azalt�r ve daha dü�ük bir kaynama
noktas�na neden olur. Donarsa so�utma
sistemine de zarar verebilir. Korozyona ve pas
olu�umuna neden olabilece�inden musluk
suyu kullanmay�n.
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Y�kama suyu 
E01000700539

Y�kama suyu deposu kapa��n� aç�n ve y�kama suyu
seviyesini, dald�rma çubu�u ile kontrol edin.
Seviye dü�ük ise depoya y�kama suyu ekleyin.

NOT
� Y�kama suyu deposu ön cama ve arka cama, farlara

hizmet verir (mevcut ise).

So�uk havalarda
Y�kay�c�n�n dü�ük s�cakl�klarda uygun kullan�lmas�n�
sa�lamak için bir antifriz maddesi içeren su kullan�n.

Fren hidroli�i/Debriyaj hidroli�i*
E01000800631

Fren hidroli�i ve debriyaj hidroli�i ayn� depoyu kullan�r.

Ya� seviyesini kontrol etmek için 
Hidrolik seviyesi deponun “MAX” ve “MIN” i�aretleri
aras�nda olmal�d�r.

Hidrolik seviyesi bir �amand�ra taraf�ndan kontrol edilir.
Fren hidroli�i seviyesi “MIN” i�aretinin alt�na dü�erse fren
hidroli�i uyar� lambas� yanar.
Fren balatalar�n�n a��nmas� ile birlikte hidrolik seviyesi
biraz dü�er, fakat bu anormal bir durum oldu�unu
göstermez.

Ana silindirdeki hidrolik, kaput alt�ndaki di�er kontrol
i�lemleri esnas�nda kontrol edilmelidir. Ayn� zamanda,

BO�

DOLU
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fren sisteminde kaçak olup olmad��� da kontrol
edilmelidir.
K�sa bir sürede hidrolik seviyesi önemli miktarda
dü�erse, fren sisteminde bir kaçak oldu�unu anlam�na
gelebilir.
Bu olursa arac� kontrol ettirmenizi öneririz.

Ya� tipi
Kapal� bir kapta muhafaza edilen DOT3 veya DOT4’e
uygun fren hidroli�i kullan�n. Fren hidroli�i havadaki su
buhar�n� emer. Fren hidroli�indeki çok fazla nem fren
sistemini ve olumsuz olarak etkiler ve fren performans�n�
dü�ürür.

Hidrolik direksiyon ya��
E01001100631

Ya� seviyesini kontrol etmek için 
Motor rölantide çal���rken depodaki ya� seviyesini kontrol
edin.
Hidrolik direksiyon ya� seviyesinin her zaman ya�
deposunun “MAX” ve “MIN” seviye i�aretleri aras�nda
oldu�undan emin olmak için kontrol edin ve gerekiyorsa
ya� ekleyin.

Ya� tipi
“Orijinal MITSUBISHI hidrolik direksiyon ya��” veya
“DEXRON III/DEXRON II otomatik �anz�man ya��”
kullan�n.

D�KKAT!
� Gözler için zararl� oldu�undan, cildinizi tahri�

edebilece�inden ve ayn� zamanda boyal�
yüzeylere zarar verebilece�inden fren hidroli�i
ile çal���rken dikkatli olun.

� Sadece belirtilen nitelikte fren hidroli�ini
kullan�n.
Kimyasal tepkimeler olmas�n� önlemek için
farkl� markalarda fren hidroliklerini
kar��t�rmay�n veya ilave etmeyin.
Fren hidroli�ini herhangi bir petrol bazl� s�v� ile
temas ettirmeyin, kar��t�rmay�n veya
kar��mas�na izin vermeyin.
Bu, contalara hasar verir.

� Fren hidroli�inin bozulmas�n� önlemek için
bak�m haricinde deponun kapa��n� kapal�
tutun.

� Dolum kapa��n� ç�karmadan önce temizleyin ve
bak�mdan sonra kapa�� s�k� bir �ekilde kapat�n.
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Akü
E01001201886

Akünün durumu, motorun çabuk çal��mas� ve arac�n
elektrik sisteminin düzgün biçimde çal���r tutulmas� için
çok önemlidir. So�uk havalarda düzenli kontrol ve bak�m
çok önemlidir.

NOT
� Aküyü de�i�tirdikten sonra motor, otomatik
�anz�man ile ilgili elektronik kontrol verileri silinir.
Sonuç olarak vites geçi� sars�nt�lar� olu�abilir.
Devirdeki birkaç de�i�iklikten sonra vites de�i�tirme
sars�nt�lar� düzelir.

Akü elektrolit seviyesinin kontrol edilmesi

Elektrolit seviyesi akünün d���nda belirtilen s�n�r�n
aras�nda olmal�d�r. Gerekiyorsa saf su ekleyin.
Akünün iç k�sm� çok say�da bölmelere ayr�lm��t�r; her
bölmenin kapa��n� ç�kar�n ve üst çizgiye kadar doldurun.
Üstteki i�aretin üzerine ç�kmay�n çünkü arac� sürerken
dökülerek zarar verebilir.
Çal��ma ko�ullar�na göre en az her dört haftada bir
elektrolit seviyesini kontrol edin.
Akü kullan�lmam��sa belirli bir süre içerisinde kendi
kendine bo�al�r.
Dört haftada bir kontrol edin ve gerekiyorsa dü�ük ak�mla
�arj edin.
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So�uk havalarda
Dü�ük s�cakl�klarda akünün kapasitesi azal�r. Bu akünün
kimyasal ve fiziksel özellikleri sonucu kaç�n�lmaz bir
durumdur. Bu, özellikle tam dolu olmayan bir akünün,
normal s�cakl�klarda mevcut olan mar� basma ak�m�n�n,
çok so�uklarda neden kar��lanamad���n� aç�klar.
K�� mevsiminden önce, aküyü kontrol ettirmenizi ve
gerekiyorsa �arj ettirmenizi veya de�i�tirmenizi öneririz.
Bu, sadece arac�n sorunsuz çal��t�r�lmas�n� sa�lamakla
kalmaz, ayn� zamanda akünün tam olarak dolu ve daha
uzun ömürlü olmas�n� da sa�lar.

Ba�lant�n�n sökülmesi ve ba�lanmas�
Akü kablosunu sökmek için motoru durdurun, ilk olarak
negatif (-) kutup ba��n� ve daha sonra pozitif (+) kutup
ba��n� sökün. Aküyü ba�larken önce pozitif (+) kutup
ba��n� ve sonra negatif (-) kutup ba��n� ba�lay�n.

NOT
� Akünün pozitif (+) kutup ba��n� sökmeden veya

takmadan önce kutup ba�� kapa��n� (A) aç�n.
� (B) somununu gev�etin, sonra da akü kablosunu

pozitif (+) terminalinden sökün.

A tipi

B tipi
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UYARI!
� Akü patlayabilece�inden k�v�lc�m, sigara ve

alev aküden uzak tutun.
� Akü elektroliti son derece yak�c�d�r.

Gözlerinizle, cildinizle, giysilerinizle veya
arac�n boyal� yüzeyi ile temas etmesine izin
vermeyin.
Dökülen elektrolit bol su ile hemen
y�kanmal�d�r.
Elektrolit ile temas sonucunda gözlerde tahri�
olursa hemen t�bbi müdahalede bulunulmas�
gerekir.

� Aküyü kapal� bir yerde �arj ederken veya
kullan�rken ortam� iyi havaland�r�n.

D�KKAT!
� Çocuklar�n ula�amayaca�� bir yerde

bulundurun.
� Aküyü, hiçbir zamana kontak anahtar� “ON”

konumundayken sökmeyin. Bu, elektrikle
çal��an donan�mlara zarar verebilir.

� Aküyü hiçbir zaman k�sa devre yapmay�n. Bu,
a��r� �s�nmaya sebep olabilir ve akü hasar
görebilir.

� Akü, h�zl� �arj aleti kullan�larak �arj edilecekse,
önce akü kablolar�n� sökün.

� K�sa devreyi önlemek için ilk olarak akünün
negatif (-) kutup ba��n� sökün.

� Akünün yak�n�nda çal���rken her zaman
koruyucu gözlük tak�n.

� Çatlak, leke veya renk de�i�ikli�ine neden
olabilece�inden yak�ndaki parçalar�, plastik
parçalar� ve di�erlerini sülfürik asit (akü
elektroliti) ile temas ettirmeyin.
Bu maddeler plastik parçalara temas ederse,
do�al deterjanl� suya bat�r�lm�� yumu�ak bez
veya güderi ile hemen silin ve su ile durulay�n.

SC00001100-8 fm  Page 18  Monday, December 6, 2010  2:47 PM



Bak�m

8-19

8

NOT
� Kutup ba�lar�n� temiz tutun. Akü ba�land�ktan sonra,

kutup ba�lar�na koruyucu gres sürün. Kutup
ba�lar�n� temizlemek için �l�k su kullan�n.

� Akünün sa�lam bir �ekilde tak�l�p tak�lmad���n� ve
sürü� s�ras�nda hareket edip etmeyece�ini görmek
için kontrol edin. Ayr�ca her kutup ba��n�n s�k� olup
olmad���n� kontrol edin.

� Arac�n uzun bir süre kullan�lmamas� durumunda
aküyü sökün ve akü suyunun donmayaca�� bir yerde
muhafaza edin. Akü sadece tam olarak �arj edilmi�
bir durumda muhafaza edilmelidir.
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Lastik
E01001300255

Lastik hava bas�nçlar�
E01001402319

*: 160 km/sa.'in üzerinde

Tüm lastiklerin bas�nc�n� lastikler so�ukken kontrol edin; lastik bas�nc� yetersiz veya fazlaysa öngörülen de�ere
ayarlay�n.
Lastik bas�nc� ayarland�ktan sonra lastiklerde hasar ve hava kaça�� olup olmad���n� kontrol edin. Supaplar�n
kapaklar�n� takt���n�zdan emin olun.

UYARI!
� A��nm��, bozuk veya uygun �ekilde
�i�irilmemi� lastiklerle arac�n kullan�lmas�
kontrolün kayb�na ve ciddi veya ölümcül
yaralanmalara neden olabilecek bir kaza ile
sonuçlanabilir.

Madde Lastik ebad�
5 yolcuya kadar Azami yük için Römork çekerken

Ön Arka Ön Arka Ön Arka

Normal
lastik

215/70R16 100H 2,2 bar (32 PSI) [220 kPa]
2,5 bar (36 PSI) [250 kPa]*

2,2 bar (32 PSI) [220 
kPa]

2.3 bar (33 PSI) [230 
kPa]

225/55R18 98V
P225/55R18 97H

2,2 bar (32 PSI) [220 kPa]
2,5 bar (36 PSI) [250 kPa]*

2,2 bar (32 PSI) [220 
kPa]

2.4 bar (35 PSI) [240 
kPa]

Geçici 
stepne

T155/90D16
110M 4.2 bar (60 PSI) [420 kPa] -

215/70R16 100H 2,2 bar (32 PSI) [220 kPa] -
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Tekerle�in durumu
E01001800931

Lastiklerde kesik, çatlak veya ba�ka hasar olup
olmad���n� kontrol edin. Derin kesikler veya çatlaklar
varsa lastikleri de�i�tirin. Ayr�ca metal parças� veya çak�l
ta�� olup olmad���n� her lastikte kontrol edin.
Kayma veya k�zaklama riskini büyük ölçüde art�rmas�
nedeniyle a��nm�� lastiklerin kullan�lmas� çok tehlikeli
olabilir. Lastiklerin minimum ihtiyac� kar��lamas� için di�
derinli�inin 1.6 mm'den fazla olmas� gerekir.
Lastikler a��nma i�areti varsa, lastik a��nd�kça bu
i�aretler lasti�in yüzeyinde gözükerek, lasti�in art�k
minimum kullanma ihtiyac�n� kar��lamad���n�
gösterecektir. Bu a��nma i�aretleri görülünce lastiklerin
yenileri ile de�i�tirilmeleri gerekir.

4 tekerlek tahrikli araçlarda lastiklerin birisinin
de�i�tirilmesi gerekirse, hepsini de�i�tirin.

Lastiklerin ve jantlar�n de�i�tirilmesi
E010072002431- Di� a��nma i�aretinin yeri

2- Di� a��nma i�areti

D�KKAT!
� Her zaman a��nma farkl�l��� olmayan ayn� tip,

ayn� ebat ve ayn� marka lastikler kullan�n.
Ebad�, tipi, markas� veya a��nma derecesi farkl�
lastiklerin kullan�lmas� diferansiyel ya�
s�cakl���n�n artmas�na, bunun sonucu olarak
tahrik sisteminde ar�za olas�l�klar�na yol
açabilir. Ayr�ca aktarma organlar�, a��r� yük,
ya� kaça��na yol açan olas�l�klar, komponent
sarmas� veya di�er ciddi ar�zalara maruz
kalabilir.

D�KKAT!
� Listede verilenlerden farkl� lastikler

kullanmay�n ve farkl� tiplerdeki lastiklerin
birlikte kullan�lmas� sürü� güvenli�ini
etkileyebilece�inden, bundan kaç�n�n.
“Lastikler ve jantlar” konusuna bak�n, sayfa 9-
19.

� Bir tekerlek belirtilen jant ebad� ve ofset
de�erine sahip olsa bile �ekli do�ru bir �ekilde
tak�lmas�na engel olabilir. Elinizde bulunan
tekerlekleri kullanmadan önce bir uzmana
dan��man�z� öneririz.
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Lastik rotasyonu
E01001901317

Lastiklerin a��nmas� yol yüzey durumuna ve sürücünün
ki�isel sürü� al��kanl�klar�na göre de�i�ir. A��nmay�
dengelemek ve lasti�in ömrünü uzatmak için anormal
lastik a��nmas�n� fark eder etmez veya ön ve arka
tekerlekler aras�nda belirgin bir a��nma fark� oldu�unda
lastik rotasyonu önerilir.
Lastiklerin rotasyonu s�ras�nda düzensiz a��nma ve
hasar olup olmad���n� kontrol edin. Anormal lastik
a��nmas� genellikle yanl�� lastik bas�nc�, uygun olmayan
tekerlek ayar�, tekerlek balans�n�n bozuklu�u veya sert
frenleme nedeniyle olur. Düzensiz di� a��nmas�n�n
nedenini saptamak için kontrol ettirmenizi öneririz.

*: Stepne jant� standart lastik jant�ndan farkl� ise,
stepneyi kullanarak lastik rotasyonu yapmay�n.

Stepne kullanarak*

Stepne kullanmadan

Yönlü lastikler

Ön

Ön

Ön
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Kar lastikleri
E01002000754

Arac�n�z� kar ve buz üzerinde kullan�rken kar lastiklerini
kullanman�z� öneririz. Sürü� stabilitesini sa�lamak için
dört tekerle�in tamam�na ebad� ve di� deseni ayn� olan
kar lastikleri tak�n.
%50’sinden fazlas� a��nan bir kar lasti�i art�k kullanmak
için uygun de�ildir.
Belirtilen de�erlere uygun olmayan kar lastikleri
kullan�lmamal�d�r.

D�KKAT!
� Geçici stepne lastik rotasyonu s�ras�nda

sökülen bir lasti�in yerine geçici olarak
tak�labilir. Ancak, bu normal lastik rotasyonu
s�ras�nda kullan�lmamal�d�r.

� Lastiklerin üzerinde do�ru rotasyon yönünü
gösteren ok i�aretleri (A) varsa, arac�n sol
taraf�ndaki ön ve arka lastiklerini ve sa�
taraf�ndaki ön ver arka lastiklerini kendi
aralar�nda ayr� ayr� de�i�tirin. Her lasti�i arac�n
orijinal taraf�nda tutun. Lastikleri takarken
oklar�n araç öne do�ru hareket ederken
tekerleklerin dönme yönünü i�aret etti�inden
emin olun. Hatal� yöne bakan bir oku olan
lastik görevini tam olarak yerine getirmez. D�KKAT!

� Farkl� tipteki lastiklerin bir arada
kullan�lmas�ndan kaç�n�n.
Farkl� tipteki lastiklerin kullan�lmas� arac�n
performans� ve güvenli�ini tehlikeye atabilir.

Ön
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NOT
� Kar lastikleri ile ilgili yasalar ve düzenlemeler (sürü�

h�z�, gerekli olan kullan�m, tip, vs.) de�i�ebilir.
Arac�n�z� kullanmay� dü�ündü�ünüz bölgedeki
yasalar� ve düzenlemeleri ö�renin ve izleyin.

� Arac�n�zda flan�l� bijon somunlar� kullan�l�yorsa,
çelik jantlar kullan�l�rken bunlar� konik somunlarla
de�i�tirin.

Patinaj zincirleri
E01002101781

Patinaj zincirlerinin kullan�lmas� gerekiyorsa, bunlar�n
üreticinin talimatlar�na göre, tahrik tekerleklerine (ön)
tak�ld���ndan emin olun.
Tahrik gücünün tercihen ön tekerleklere verildi�i 4
tekerden çeki�li araçlarda kar zincirlerinin uygun �ekilde
ön tekerleklere tak�lmas�n� sa�lay�n.
Sadece araca tak�l� olan lastiklerle birlikte kullan�lmak
üzere tasarlanm�� patinaj zincirlerini kullan�n: yanl�� ebat
veya tipteki zincirlerin kullan�lmas� araç gövdesine zarar
verebilir.
Patinaj zincirlerini takmadan önce, bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine ba�vurun. Maksimum zincir
kal�nl��� a�a��daki gibidir.

Lastiklerde patinaj zincirleri tak�l� durumda araç sürerken,
50 km/sa.’ten daha h�zl� sürmeyin. Kar ile kapl� olmayan
yollara ula�t���n�zda hemen patinaj zincirlerini ç�kar�n.

D�KKAT!
� Kar lastikleriniz ve yasal h�z s�n�rlar� ile ilgili

olarak maksimum h�z s�n�rlamas�na uyun.

Lastik ebad� Jant ebad� Maksimum zincir 
kal�nl��� [mm]

225/55R18
P225/55R18 18 x 7 J

9 mm
215/70R16 16 x 6 1/2 JJ

D�KKAT!
� Zincirlere ihtiyac�n�z olmadan takma al��t�rmas�

yap�n. So�ukta ba�kalar�ndan yard�m
ummay�n.

� Zincirleri ç�karabilece�iniz ve takarken
görülebilece�iniz düz ve aç�k bir yol seçin.
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NOT
� Patinaj zincirleri ile ilgili kanun ve düzenlemeler

ülkeden ülkeye de�i�ebilir. Daima, yerel yasalara ve
kurallara uyun.
Bir çok ülkede karla kapl� olmayan yolda patinaj
zinciri kullan�lmas� yasalar ile yasaklanm��t�r.

� �htiyac�n�z olmad�kça zincirleri takmay�n. Bu
tekerleklerinizin ve yol yüzeyinin a��nmas�na
neden olabilir.

� Yakla��k 100-300 metre kulland�ktan sonra
durun ve zincirleri tekrar gerdirin.

� Arac� dikkatli bir �ekilde sürün ve 50 km/sa.
h�z� a�may�n. Zincir kullanman�n amac� kazalar�
önlemek de�ildir.

� Patinaj zincirleri tak�l�yken jant�n ve arac�n
zarar görmemesine dikkat edin.

� Kompakt stepneye patinaj zinciri takmay�n. Ön
tekerleklerden birisi patlarsa, zinciri takmadan
önce, onu arka tekerleklerden birisi ile
de�i�tirin ve geçici stepneyi buraya tak�n.

� Arac� kullan�rken patinaj zinciri alüminyum
janta zarar verebilir. Alüminyum janta patinaj
zinciri takarken, zincirin bir bölümünün ve
ba�lant�lar�n�n janta temas etmemesine dikkat
edin.

� Patinaj zincirlerini takmadan önce jant
kapaklar�n� ç�kar�n, aksi takdirde, jant kapaklar�
zarar görebilir. (Bak�n, sayfa 6-35.)

� Patinaj zincirlerini takarken veya sökerken
ellerinizin ve vücudunuzun di�er bölümlerinin
araç kaportas�n�n keskin kenarlar� ile
yaralamamaya dikkat edin.

D�KKAT!
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Park freninin al��t�r�lmas�
E01008300182

En iyi fren performans�n� güvenceye almak için park
freninin performans� yetersiz oldu�unda veya park freni
balatalar� ve/veya diskleri de�i�tirildi�inde park freni
baltalar�na al��t�rma uygulay�n.
Bu i�lemler arac�n tamir katalo�unda anlat�lm��t�r ve bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisi taraf�ndan
yap�labilir.

Silecek lasti�inin de�i�tirilmesi
E01002600327

Ön cam silecek lastikleri
1. Silecek kolunu ön camdan kald�r�n.
2. Silecek lasti�inin t�rna�� (A), kancadan (B)

kurtuluncaya kadar lasti�i çekin. Ç�karmak için
silecek lasti�ini daha fazla çekin.

NOT
� Silecek kolunun ön cam üstüne dü�mesine izin

vermeyin. Cama hasar verebilir.
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3. Tutucular� (C) yeni bir silecek lasti�ine tak�n.
Tutucular�n tak�l�rken do�ru yerle�tirildiklerinden
emin olmak için çizime bak�n.

4. Lasti�in di�er ucundaki t�rnaktan ba�layarak silecek
lasti�ini silecek koluna tak�n. Kancan�n (B) ve
lasti�in kanallar�na do�ru bir �ekilde geçti�inden
emin olun.

NOT
� Yeni silecek lasti�i ile birlikte tutucu verilmediyse,

eski lasti�in tutucusunu kullan�n.

5. Silecek lasti�ini, kanca (B) t�rna�a (A) güvenli bir
�ekilde geçinceye kadar itin.
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Arka cam silecek lastikleri
1. Silecek kolunu camdan kald�r�n.
2. Silecek lasti�ini silecek kolunun ucundaki t�rnaktan

(A) kurtarmak için lasti�i a�a�� do�ru çekin.
Ç�karmak için silecek lasti�ini daha fazla çekin.

3. Silecek kolunun üzerindeki kancadan (B) yeni bir
silecek lasti�i geçirin.

NOT
� Silecek kolunun cam�n üzerine dü�mesine izin

vermeyin; cama zarar verebilir.

4. Tutucuyu (C) silecek lasti�i üzerindeki yuvaya (D)
s�k�ca tak�n.
Yuvaya takarken tutucular�n do�ru
yerle�tirildiklerinden emin olmak için çizime bak�n.

NOT
� Yeni silecek lasti�i ile birlikte tutucu verilmediyse,

eski lasti�in tutucusunu kullan�n.
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Genel bak�m
E01002700344

Yak�t, motor so�utma suyu, ya� ve egzoz 
gaz� kaça��
Yak�t, motor so�utma suyu, ya� ve egzoz gaz� kaça��
olup olmad���n� kontrol etmek için arac�n�z�n alt�na bak�n.

�ç ve d�� ayd�nlatmalar�n çal��mas�
Tüm ayd�nöatmalar�n çal��t���n� kontrol etmek için far
kolunu kullan�n.
Ayd�nlatmalar yanmazsa bunun nedeni yanm�� bir
sigorta veya ar�zal� lamba ampulü olabilir. Önce
sigortalar� kontrol edin. Yan�k bir sigorta yoksa lamba
ampulünü kontrol edin.
Sigortalar�n kontrolü ve de�i�tirilmesi ile ilgili bilgi için,
“Sigortalar” konusuna, sayfa 31, ve “Lamba ampulünün
de�i�tirilmesi” konusuna bak�n, sayfa42.
Sigortalar�n ve ampullerin hepsi sorunsuz çal���yor ise
arac�n�z� kontrol ettirmenizi ve onar�m�n� yapt�rman�z�
öneririz.

Sayaçlar, göstergeler ve gösterge/uyar�
lambalar�n�n çal��mas�
Tüm cihazlar�n, göstergelerin ve gösterge ve uyar�
lambalar�n�n çal��mas�n� kontrol etmek için motoru
çal��t�r�n.
Bir sorun yoksa arac�n�z� kontrol ettirmenizi öneririz.

Mente�elerin ve kilit kar��l�klar�n�n
ya�lanmas�
Tüm kilit kar��l�klar�n� ve mente�eleri kontrol ettirin ve
gerekirse ya�lat�n.

UYARI!
� Ku�ku verici bir yak�t s�z�nt�s� görürseniz veya

yak�t kokusu al�rsan�z arac� kullanmay�n;
yard�m için MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisine ba�vurun.
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So�uk ve karl� havalar için
E01002800361

Havaland�rma giri�leri
Ön cam�n önündeki havaland�rma giri�lerinin �s�tma ve
havaland�rma sisteminin çal��mas�n�n olumsuz
etkilenmemesi için, �iddetli bir kar ya����ndan sonra
yapraklardan ar�nd�r�lmas� veya f�rçayla temizlenmesi
gerekir.

Fitiller
Kap�lar, kaput vs. üzerindeki fitillerin donmas�n� önlemek
için bunlara silikon gres sürülmelidir.

�lave donan�m
K�� aylar�nda yolda kal�rsan�z karlar�n temizlenebilmesi
için araçta k�sa sapl� bir kürek bulundurulmas� iyi bir fikir
olabilir. Kar�n araçtan süpürülesi için k�sa sapl� bir
süpürge ve ön cam�n ve arka cam�n temizlenmesi için bir
plastik kaz�y�c� bulundurmak da yararl�d�r.

Sigortalar
E01002900564

Sigorta ba�lant�lar� belirli elektrik sistemlerinden yüksek
miktarda ak�m geçmesi halinde yang�n� önlemek için
eriyerek kopar.
Erimi� bir sigorta ba�lant�s� olmas� halinde arac�n�z�
kontrol ettirmenizi öneririz.
Sigortalar için lütfen "Sigorta yük kapasiteleri" konusuna
bak�n, sayfa 36.

UYARI!
� Sigortal� ba�lant�lar ba�ka bir cihazla

de�i�tirilmemelidir. Do�ru sigortan�n
tak�lmamas� araçta her an yang�n ç�kmas�na,
mallar�n tahrip olmas�na ve ciddi veya ölümcül
yaralanmalara sebep olabilir.
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Sigortalar
E01003002090

Sigorta kutusunun yeri
Elektrik sistemlerinin k�sa devre veya a��r� yük nedeniyle
hasar görmesini önlemek için her ba��ms�z devreye bir
adet sigorta konulmu�tur.
Yolcu bölümünde ve motor bölümünde sigorta kutular�
vard�r.

Yolcu kabini (Soldan direksiyonlu araçlar)
Yolcu bölmesindeki sigorta kutusu çizimde gösterildi�i
gibi sürücü koltu�unun ön taraf�nda özel e�ya kutusunun
arkas�na yerle�tirilmi�tir.

1. Ki�isel e�ya gözünü aç�n ve ç�karmak için çekin.

A- Ana sigorta kutusu
B- Yard�mc� sigorta kutusu
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2. Ki�isel e�ya kutusunu yerine koymak için, ki�isel
e�ya kutusu t�rna��n� (C), gösterge paneli üstündeki
yuva (D) ile ayn� hizaya getirin ve kutuyu geriye
yerine itin.

Yolcu kabini (Sa�dan direksiyonlu araçlar)
Yolcu bölmesindeki sigorta kutusu çizimde gösterildi�i
gibi alt torpido gözünün arkas�nda bulunmaktad�r.

A- Ana sigorta kutusu
B- Yard�mc� sigorta kutusu
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Ana sigorta kutusu
1. Alt torpido gözünü aç�n.

2. Alt torpido gözünün sol taraf�ndaki çubu�u (A) gözün
sol taraf�na do�ru çekin.
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3. Alt torpido gözünün yan taraf�na basarken, sol ve
sa� kancalar� (B) yerinden ç�kar�n ve alt torpido
gözünü a�a��ya indirin.

4. Alt torpido gözü tutucusunu ç�kar�n ve sonra alt
torpido gözünü ç�kar�n.
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Yard�mc� sigorta kutusu
1. Torpido gözünün alt�ndan kapa�� ç�kar�n.

Motor bölümü
Motor bölümünde, sigorta kutusu çizimde gösterilen
yerdedir.

1- T�rna�� bas�n.
2- Kapa�� ç�kar�n.
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Sigorta yük kapasitesi
E01007700596

Sigorta kapasiteleri ve sigortalar taraf�ndan korunan
elektrik sistemlerin isimleri, ki�isel e�ya kutusunun iç
taraf�nda (soldan direksiyonlu araçlar), torpido gözünün
iç taraf�nda (sa�dan direksiyonlu araçlar) ve sigorta
kutusu kapa��n�n içinde (motor bölümünde)
bulunmaktad�r.

Yolcu bölümü sigorta tablosu

NOT
� Yedek sigortalar, motor bölümünde sigorta

kutusunun kapa��nda bulunmaktad�r. De�i�tirmek
için her zaman ayn� kapasitede bir sigorta kullan�n.

Yolcu bölümü sigorta yerle�imi (Soldan direksiyonlu 
araçlar)

Ana sigorta kutusu Yard�mc� sigorta kutusu
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Yolcu bölümü sigorta yerle�imi (Sa�dan direksiyonlu 
araçlar)

Ana sigorta 

Yard�mc� sigorta kutusu

No. Sembol Elektrik sistemi Kapasi-
teler

1 Kalorifer 30 A*

2 Fren lambalar�
(Fren lambalar�) 15 A

3 Arka sis lambas� 10 A

4 Ön cam silecekleri 30 A

5 Opsiyon 10 A

6 Kap� kilitleri 20 A

7 Radyo 15 A

8 Kontrol ünitesi rölesi 7,5 A

9 �ç lambalar
(Kabin ayd�nlatmalar�) 15 A

10 Dörtlü fla�ör 15 A

11 Arka cam silece�i 15 A

12 Göstergeler 7,5 A

13 Çakmak/
Aksesuar soketi 15 A

14 Kontak anahtar� yuvas� 10 A

15 Aç�l�r tavan 20 A

16 D�� dikiz aynalar� 10 A

17 4 tekerlekten çeki� sistemi 10 A
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*: Sigorta ba�lant�s�

� Arac�n modeline ve teknik özelliklerine ba�l� olarak
baz� sigortalar arac�n�zda tak�l� olmayabilir.

� Yukar�daki tabloda her sigorta ile ilgili ana donan�m
gösterilmektedir.

Motor bölümü sigorta yerle�im tablosu

18 Geri vites lambalar�
(Geri vites lambalar�) 7,5 A

19 Aksesuar soketi 15 A

20 Elektrikli cam kumandalar� 30 A*

21 Arka cam rezistans� 30 A*

22 Is�tmal� kap� aynas� 7,5 A

23 AC güç kayna�� 15 A

24 Elektrik kumandal� koltuklar 25 (20) A

25 Is�tmal� koltuk 30 A

No. Sembol Elektrik sistemi Kapasi-
teler

Motor bölümü sigorta yerle�imi

Sigorta kutusu kapa��n�n alt�nda
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*: Sigorta ba�lant�s�

No. Sembol Elektrik sistemi Kapasi-
teler

1 Ön sis lambalar� 15 A

2 Motor 7,5 A

3 Otomatik �anz�man 20 A

4 Korna 10 A

5 Alternatör 7,5 A

6 Far temizleme tertibat� 20 A

7 Klima 10 A

8 ETV/ya� so�utma fan�
(Çift kavrama SST) 15 A

9 Güvenlik kornas� 20 A

10 Silecek buz çözücüsü 15 A

11 — — —

12 Bagaj kapa�� elektri�i 30 A

13 Gündüz far� 10 A

14 Uzun far (sol) 10 A

15 Uzun far (sa�) 10 A

16 K�sa far (sol) Gaz
de�arjl� 20 A

17 K�sa far (sa�) Gaz
de�arjl� 20 A

18 K�sa far (sol) Halojen 10 A

19 K�sa far (sa�) Halojen 10 A

20 MOTOR/GÜÇ 10 A

21 Ate�leme bobini 10 A

22
MOTOR/GÜÇ 20 A

Yak�t borusu �s�t�c�s� 25 A

23 Yak�t pompas� 15 A

24 Mar� motoru 30 A*

25 — — —

26 ABS fren sistemi 40 A*

27 ABS fren sistemi 30 A*

28 Klima kondanser fan 
motoru 30 A*

29 Radyatör fan motoru 40 A*

30 IOD IOD 30 A

31 Ses sistemi amplifikatörü 30 A

32 Dizel 30 A

33 — Yedek sigorta 10 A
34 — Yedek sigorta 15 A
35 — Yedek sigorta 20 A

No. Sembol Elektrik sistemi Kapasi-
teler
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� Arac�n modeline ve teknik özelliklerine ba�l� olarak
baz� sigortalar arac�n�zda tak�l� olmayabilir.

� Yukar�daki tabloda her sigorta ile ilgili ana donan�m
gösterilmektedir.

Sigorta kutusunda 7,5 A, 25 A veya 30 A yedek sigorta
bulunmamaktad�r. E�er bunlardan birisi yanarsa, onu
a�a��da belirtilen sigorta ile de�i�tirin.
7.5 A: 10 A yedek sigorta
25 A: 20 A yedek sigorta
30 A: 30 A audio sistemi ampl. sigortas�
Belirli bir süre için yerine tak�lm�� sigorta kullanmakta
iseniz, en k�sa zamanda do�ru kapasitede sigorta ile
de�i�tirin.

Sigortan�n tan�mlanmas�

Kapasite Renk
7,5 A Kahverengi
10 A K�rm�z�
15 A Mavi
20 A Sar�
25 A Do�al (Beyaz)

30 A Ye�il (sigorta tipi)/Pembe (sigorta ba�ant�s�
tipi)

40 A Ye�il (sigorta ba�lant�s� tipi)
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Sigorta de�i�tirme 
E01007800470

1. Sigortay� de�i�tirmeden önce ilgili elektrik devresini
kapat�n ve kontak anahtar�n� “LOCK” konumuna
getirin.

2. Motor bölmesindeki sigorta kutusunun içindeki
sigorta çekicisini (A) ç�kar�n.

3. Sigorta yük kapasite tablosuna bakarak sorun ile
ilgili sigortay� kontrol edin.

NOT
� Bir sistem görev yapm�yorsa fakat sistem ile ilgili

sigorta normal ise, sistemde ba�ka bir yerde ar�za
vard�r. Arac�n�z� kontrol ettirmenizi öneririz.

B- Sigorta sa�lam
C- Yan�k sigorta
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4. Ayn� kapasitede yeni bir sigorta takmak için sigorta
çekicisini kullan�n. Sigortay�, sigorta kutusunda ayn�
yere koydu�unuza emin olun.

Lamba ampullerinin de�i�tirilmesi
E01003100488

Ampulü de�i�tirmeden önce lamban�n kapal� oldu�undan
emin olun. Yeni ampulün cam k�sm�na ç�plak
parmaklar�n�zla dokunmay�n; ampul �s�n�nca cam�n
üzerindeki cilt ya�� buharla�arak olu�an buhar reflektör
üzerine yo�unla��r ve yüzeyi donukla�t�r�r.

NOT
� Bu i�in nas�l yap�ld��� konusunda ku�kunuz varsa bir

uzmana dan��man�z� öneririz.
� Bir ampulü ve lenslerini sökerken arac�n gövdesini

çizmemeye dikkat edin.
� Ya�mur ya�d���nda veya araç y�kand���nda far

camlar�n�n iç k�sm�nda bazen bu�u olabilir. Bu olay
nemli bir günde ön cam�n bu�u yapmas� ile ayn�
olup, herhangi bir i�levsel sorunu göstermez.
Far yak�ld���nda ç�kan �s� bu�uyu ortadan kald�r�r.
Ancak far�n içinde su toplan�rsa far� kontrol
ettirmenizi öneririz.

D�KKAT!
� K�sa bir süre sonra yeni tak�lm�� olan sigorta

da yanarsa, nedenini bulmak ve düzeltmek için
elektrik sistemini kontrol ettirmenizi öneririz.

� Hiçbir zaman, yerine tak�lmas� için önerilenden
daha yüksek kapasiteli bir sigorta kullanmay�n
veya bir iletken takmay�n (örne�in, bir tel veya
folyo). Aksi takdirde, devredeki tellerin a��r�
�s�nmas�na ve bir yang�n ç�karmas�na sebep
olabilir.

D�KKAT!
�� Kapat�ld�ktan hemen sonra ampuller son

derece s�cak olur.
Bir ampulü de�i�tirirken dokunmadan önce
yeterince so�umas�n� bekleyin. Aksi takdirde,
yanabilirsiniz.
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Ampul kapasitesi
E01003200258

Bir ampulü de�i�tirirken ayn� watt ve renkte yeni bir
ampul kullan�n.

D��
E01003302602

Yüksek de�arjl� far donan�ml� araçlar hariç  

Yüksek de�arjl� far donan�ml� araçlar  

Parantez içindeki kodlar ampul tiplerini gösterir.

Ön

1- Ön sinyal lambalar�: 21 W (WY21W)
2- Farlar, uzun: 60 W (HB3)
3- Farlar, k�sa: 51 W (HB4)
4- Ön sis lambalar�*1: 55 W (H11)
5- Park lambalar�: 5 W (W5W)
6- Yan sinyal lambalar� (çamurlukta)*1*2: 5 W
7- Yan sinyal lambalar� (D�� dikiz aynas�ndaki)*1*2

1- Ön sinyal lambalar�: 21 W (WY21W)
2- Adaptif far sistemi (AFS)

: 55 W (H11)
3- Farlar, uzun/k�sa (gaz de�arjl� ampuller)*2 35 W
4- Ön sis lambalar�*1: 55 W (H11)
5- Park lambalar�: 5 W (W5W)
6- Yan sinyal lambalar� (çamurlukta)*1*2: 5 W
7- Yan sinyal lambalar� (D�� dikiz aynas�ndaki)*1*2

*1: (mevcut ise)

*2: Lamba ampüllerinin bir MITSUBISHI MOTORS yetkili
servisinde de�i�tirilmesini sa�lay�n.
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NOT
� Yan sinyal lambas�nda ampül yerine, LED

kullan�lm��t�r (d�� dikiz aynas�nda). 
Onarmak veya de�i�tirme gerekti�inde bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

� Sinyal lambalar� (çamurlukta) için, onarmak veya
sadece ampulü de�i�tirmek mümkün de�ildir.
Onarmak veya de�i�tirme gerekti�inde bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

Parantez içindeki kodlar ampul tiplerini gösterir.

NOT
� Fren lambas�, arka lamba ve üste monte edilmi� fren

lambas�nda ampul yerine, LED kullan�lm��t�r.
Onarmak veya de�i�tirme gerekti�inde bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

UYARI!
� Yüksek yo�unluklu gaz de�arjl� farlar�n

ampullerini onar�rken veya de�i�tirirken daima
bir uzmana ba�vurun.
Çünkü güç devresi, ampuller ve elektrodlar,
elektrik çarpmas�na sebep olabilecek yüksek
voltaj bulundurmaktad�r.

8- Üst fren lambas�
9- Arka sinyal lambalar�: 21 W (WY21W)

10- Arka sis lambas� (sürücü taraf�): 21 W (W21W)
11- Fren lambalar�/Arka lambalar
12- Geri vites lambalar�: 21 W (W21W)
13- Plaka lambalar�: 5 W (W5W)

Arka
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�ç
E01003401811

NOT
� Orta konsol alt lambas�nda ampul yerine, LED

kullan�lm��t�r. Onarmak veya de�i�tirme gerekti�inde
bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
ba�vurun.

Farlar (k�sa far, yüksek de�arjl� far bulunan 
araçlar hariç)

E01009300192

1. 2200 cc model ve 3000 cc model araçlar�n sol
taraf�nda ampul de�i�tirilirken, röle kutusunu
ç�karmak için (A) c�vatas�n� sökün ve röle kutusunu
arac�n arka taraf�na do�ru al�n.

1- Bagaj lambas�: 8 W
2- �ç lamba (arka): 8 W
3- Makyaj aynas� lambalar�: 3 W
4- Harita lambas� ve iç lambalar (ön): 8 W
5- Orta konsol alt lamba
6- Torpido gözü lambas�: 1.4 W *: Arac�n ön taraf�
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2. Manuel �anz�manl� dizel araçlar�n sa� taraf�ndaki
ampülün de�i�tirilmesi gerekti�inde, yedek depoyu
tutan c�vatalar� (B) sökün ve yedek depoyu hareket
ettirin.

3. Ampulü (C) saat yönünün tersine döndürün ve
ç�kar�n.

*: Arac�n ön taraf�

*: Arac�n ön taraf�
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4. T�rna�� (D) bast�rarak soketi (E) çekin. 5. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

D�KKAT!
� Halojen lamba ampulü ile ilgili i�lem yaparken

dikkatli olun. Halojen ampullerin içindeki gaz
yüksek bas�nçl�d�r, bu nedenle halojen bir
ampulün dü�ürülmesi, çarp�lmas� veya
çizilmesi, patlamas�na neden olabilir.

� Halojen ampulü ç�plak elle, kirli eldiven ile vs.
ile asla tutmay�n.
Elinizdeki ya� bir sonraki seferde farlar
çal���rken ampulün k�r�lmas�na neden olabilir.
Cam yüzeyi kirli ise, alkol, boya tineri, vs.
temizlenmeli ve iyice kuruduktan sonra tekrar
tak�lmal�d�r.
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Farlar (uzun far, yüksek de�arjl� far bulunan 
araçlar hariç)

E01009400148

1. Manuel �anz�manl� dizel araçlar�n sa� taraf�ndaki
ampülün de�i�tirilmesi gerekti�inde, y�kay�c�
tank�n�n ç�k�� a�z�n� a�a�� do�ru tutarken c�vatas�n�
(A) sökün ve tank�n a�z�n� arac�n arka taraf�na do�ru
al�n.

2. Kapa�� (B) ç�karmak için saat yönünün tersine
çevirin.

*: Arac�n ön taraf�

*: Arac�n ön taraf�
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3. Ampulü (C) ç�karmak için saat yönünün tersine
döndürün.

4. T�rna�� (D) bast�rarak soketi (E) çekin.

*: Arac�n ön taraf�
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5. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n. Farlar (uzun/k�sa far, yüksek de�arjl� far 
bulunan araçlar)

E01010100073D�KKAT!
� Halojen lamba ampulü ile ilgili i�lem yaparken

dikkatli olun. Halojen ampullerin içindeki gaz
yüksek bas�nçl�d�r, bu nedenle halojen bir
ampulün dü�ürülmesi, çarp�lmas� veya
çizilmesi, patlamas�na neden olabilir.

� Halojen ampulü ç�plak elle, kirli eldiven ile vs.
ile asla tutmay�n.
Elinizdeki ya� bir sonraki seferde farlar
çal���rken ampulün k�r�lmas�na neden olabilir.
Cam yüzeyi kirli ise, alkol, boya tineri, vs.
temizlenmeli ve iyice kuruduktan sonra tekrar
tak�lmal�d�r.

UYARI!
� Yüksek de�arjl� far ampullerini de�i�tirirken

daima bir uzmana ba�vurun.
Çünkü güç devresi, ampuller ve elektrodlar,
elektrik çarpmas�na sebep olabilecek yüksek
voltaj bulundurmaktad�r.
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Adaptif far sistemi (AFS) (yüksek de�arjl� far 
bulunan araçlar)

E01008800190

1. Manuel �anz�manl� dizel araçlar�n sa� taraf�ndaki
ampülün de�i�tirilmesi gerekti�inde, y�kay�c�
tank�n�n ç�k�� a�z�n� a�a�� do�ru tutarken c�vatas�n�
(A) sökün ve tank�n a�z�n� arac�n arka taraf�na do�ru
al�n.

2. Kapa�� (B) ç�karmak için saat yönünün tersine
çevirin.

*: Arac�n ön taraf�

*: Arac�n ön taraf�
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3. Ampulü (C) ç�karmak için saat yönünün tersine
döndürün.

4. T�rna�� (D) bast�rarak ampulü (E) çekin.

*: Arac�n ön taraf�
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5. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n. Park lambalar�
E01003700976

1. 2200 cc model ve 3000 cc model araçlar�n sol
taraf�nda ampul de�i�tirilirken, röle kutusunu
ç�karmak için (A) c�vatas�n� sökün ve röle kutusunu
arac�n arka taraf�na do�ru al�n.

D�KKAT!
� Halojen lamba ampulü ile ilgili i�lem yaparken

dikkatli olun. Halojen ampullerin içindeki gaz
yüksek bas�nçl�d�r, bu nedenle halojen bir
ampulün dü�ürülmesi, çarp�lmas� veya
çizilmesi, patlamas�na neden olabilir.

� Halojen ampulü ç�plak elle, kirli eldiven ile vs.
ile asla tutmay�n.
Elinizdeki ya� bir sonraki seferde adaptif farlar
(AFS) çal���rken ampulün k�r�lmas�na neden
olabilir.
Cam yüzeyi kirli ise, alkol, boya tineri, vs.
temizlenmeli ve iyice kuruduktan sonra tekrar
tak�lmal�d�r.

*: Arac�n ön taraf�
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2. Manuel �anz�manl� dizel araçlar�n sa� taraf�ndaki
ampülün de�i�tirilmesi gerekti�inde, yedek depoyu
tutan c�vatalar� (B) sökün ve yedek depoyu hareket
ettirin.

3. Soketi (C) ç�karmak için saat yönünün tersine
döndürün.

*: Arac�n ön taraf�

*: Arac�n ön taraf�
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4. Ampulü soketten ç�kar�n.

5. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

Ön sinyal lambalar�
E01003800977

1. Arac�n sa� taraf�nda ampul de�i�tirilirken, y�kay�c�
tank�n�n ç�k�� a�z�n� a�a�� do�ru tutarken c�vatas�n�
(A) sökün ve tank�n a�z�n� arac�n arka taraf�na do�ru
al�n.

*: Arac�n ön taraf�

SC00001100-8 fm  Page 55  Monday, December 6, 2010  2:47 PM



8-56

Bak�m

8

2. Soketi (A) saat yönünün tersine döndürün ve ç�kar�n. 3. Ampulü soketten ç�kar�n.

4. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.*: Arac�n ön taraf�
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Yan sinyal lambalar� (çamurlukta)*
E01003900428

Sinyal lambalar� (çamurlukta) için, onarmak veya sadece
ampulü de�i�tirmek mümkün de�ildir.
Onarmak veya de�i�tirme gerekti�inde bir MITSUBISHI
MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

Yan sinyal lambalar� (d�� dikiz aynas�nda)*
E01003900431

NOT
� Yan sinyal lambalar�nda ampül yerine, LED

kullan�lm��t�r (d�� dikiz aynas�nda).
Onarmak veya de�i�tirme gerekti�inde bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

Ön sis lambalar�*
E01004001393

1. Ç�karmak için yuvay� saat yönüne çevirin. 
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2. 3 adet c�vatay� (B) sökün ve lamba ünitesini ç�kar�n. NOT
� Vidalar� ç�kar�rken, kaza ile far ayar vidas�n� (C)

oynatmamaya dikkat edin.
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3. T�rna�� (D) bast�rarak soketi (E) çekin.

4. Ampulü (F) ç�karmak için saat yönünün tersine
döndürün.

5. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

D�KKAT!
� Halojen lamba ampulü ile ilgili i�lem yaparken

dikkatli olun. Halojen ampullerin içindeki gaz
yüksek bas�nçl�d�r, bu nedenle halojen bir
ampulün dü�ürülmesi, çarp�lmas� veya
çizilmesi, patlamas�na neden olabilir.

� Halojen ampulü ç�plak elle, kirli eldiven ile vs.
ile asla tutmay�n.
Elinizdeki ya� bir sonraki seferde sis lambalar�
çal���rken ampulün k�r�lmas�na neden olabilir.
Cam yüzeyi kirli ise, alkol, boya tineri, vs.
temizlenmeli ve iyice kuruduktan sonra tekrar
tak�lmal�d�r.
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Arka sis lambas� (sürücü taraf�)
E01004100472

1. Alt kapa�� aç�n ve yolcu kabini ve alt kapak
aras�ndaki kapa�� geriye çekin.

2. Bir tornaviday� klips yuvas�na düz bir �ekilde takarak
ve arac�n gövdesine do�ru kald�raç gibi kullanarak
her 4 t�rna�� da ç�kard�ktan sonra kapa�� ç�kar�n.

3. Lamba sabitleme c�vatalar�n� (B) ve lamba ünitesini
ç�kar�n.
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4. Soket ve ampul grubunu (C) saat yönünün tersine
döndürerek birlikte sökün ve sonra ampulü d��ar�
do�ru çekerek ç�kar�n.

5. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

NOT
� Lamba ünitesini takarken lamba ünitesi üzerindeki

pimleri (D) gövdedeki delikler ile ayn� hizaya getirin.
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Arka lamba grubu
E01004201223

1. Vidalar� (A) ç�kar�n ve sonra lamba ünitesini ç�kar�n.

2. Soketi saat yönünün tersine döndürün ve ç�kar�n.

NOT
� Fren lambas�/arka lambada ampul yerine, LED

kullan�lm��t�r. Onarmak veya de�i�tirme gerekti�inde
bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
ba�vurun.

B- Fren lambalar�/arka lambalar (LED) – De�i�tirilemez.
C- Arka sinyal lambalar�
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3. Ampulü soketten ç�kar�n. 4. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

NOT
� Lamba ünitesini yerine takarken, lamba ünitesi

pimlerini (D) araç gövdesindeki delikler ile hizalay�n
ve tak�n.
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Geri vites lambalar�
E01004400286

1. Bagaj kapa��n� aç�n.
2. Kapa��n olu�una bez parças�na sar�lm�� düz uçlu bir

tornavida yerle�tirin ve dikkatlice kald�rarak kapa��
ç�kar�n.

3. Soketi (A) saat yönünün tersine döndürün ve ç�kar�n.

4. Ampulü soketten ç�kar�n.
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5. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

Üst fren lambas�
E01004500261

NOT
� Üst fren lambas�nda ampul yerine, LED

kullan�lm��t�r.
Onarmak veya de�i�tirme gerekti�inde bir
MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

Plaka lambalar�
E01004600679

1. Lamba ünitesini (A) bast�rarak arac�n sol taraf�na
do�ru ç�kar�n.

2. Kancay� (B) yana do�ru bast�rmak için ucu düz
tornaviday�, ucuna bir bez veya ba�ka bir �ey tutarak
(hasar vermemek için) tak�n ve lensi ç�kar�n.
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3. Ampulü soketten ç�kar�n. 4. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

NOT
� Lamba ünitesini yerle�tirirken, önce t�rna��n ucunu

(C) yerle�tirin ve sonra t�rna�� (D) hizalay�n.
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Harita lambas� ve iç lambalar (ön)
E01005000087

1. Lensi ç�karmak için bez parças�na sar�lm�� düz uçlu
bir tornavida yerle�tirin ve dikkatlice kald�rarak
ç�kar�n.

NOT
� Ampulü de�i�tirirken, harita ve kabin lambas� (ön)

dü�mesini OFF kapal� konumuna getirin.

2. T�rna�� (A) bast�rarak ampulü çekip ç�kar�n.
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3. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

NOT
� Lensi takarken, t�rnaklar� (B), araç gövdesindeki

yuva ile hizalay�n.

Kabin lambas� (arka) / bagaj bölümü lambas�
E01005300442

1. Lensin olu�una bez parças�na sar�lm�� düz uçlu bir
tornavida yerle�tirin ve dikkatlice kald�rarak lensi
ç�kar�n.

NOT
� Ampulü de�i�tirirken, kabin lambas� (arka) / bagaj

alan� lambas� dü�mesini “kapal�” (OFF) konumuna
getirin.
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2. T�rna�� (A) bast�rarak ampulü çekip ç�kar�n. 3. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

NOT
� Lensi takarken, t�rnaklar� (B), araç gövdesindeki

yuva ile hizalay�n.
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Torpido gözü lambas�
E01006100434

1. Soketi (A) saat yönünün tersine döndürün ve ç�kar�n.

2. Ampulü ç�kar�n.

3. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.
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Makyaj aynas� lambalar�:
E01006200233

1. Lamba cam�n�n çenti�ine düz uçlu düz bir tornavida
tak�n ve camlar� ç�karmak için yava�ça kald�r�n.
Lamba tutucusundan ampulü ç�kar�n.

NOT
� Lamba cam�n� çizmemek için tornavidan�n ucuna bir

bez parças� sar�n.

2. Sökme ad�mlar�n� ters s�rada yaparak ampulü tak�n.

Orta konsol alt lamba
E01008700072

NOT
� Orta konsol alt lambas�nda ampul yerine, LED

kullan�lm��t�r. Onarmak veya de�i�tirme gerekti�inde
bir MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine
ba�vurun.
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Araç etiketleri
E01100102844

Araç tan�mlama numaras� plakas�
Araç tan�m numaras� ön duvarda çizimde gösterilen yere
bas�lm��t�r.

Araç bilgilendirme kod etiketi*
Araç bilgilendirme kod etiketi �ekilde gösterildi�i
konumdad�r.
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Bu etiket model kodunu, motor modelini, �anz�man
modelini ve araç renk kodunu, vs. gösterir.
Yedek parça sipari�i s�ras�nda bu numaray� kullan�n.

Araç bilgilendirme kod plakas�*
Araç bilgilendirme kod plakas� �ekilde gösterilen yere
perçinlenmi�tir.

1- Model kodu
2- Motor model kodu,

D�� gövde kodu
3- �anz�man model kodu
4- Onay numaras�
5- �asi numaras�
6- Maksimum brüt araç a��rl���
7- Gövde renk kodu,
�ç mekan kodu,
Opsiyon kodu

8- Brüt toplam a��rl�k
9- Maksimum aks a��rl��� (Ön)

10- Maksimum aks a��rl��� (Arka)
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Bu plaka model kodunu, motor modelini, �anz�man
modelini ve araç renk kodunu, vs. gösterir.
Yedek parça sipari�i s�ras�nda bu numaray� kullan�n.

Araç tan�mlama numaras� plakas� (sadece 
sa�dan direksiyonlu araçlar)
Araç tan�mlama numaras�, araç gövdesinin sol ön
kö�esine perçinlenmi� numara plakas�n�n üstüne
bas�lm��t�r. Arac�n d���ndan ön camdan görülebilir.

1- Model kodu
2- Motor model kodu
3- �anz�man model kodu
4- Gövde renk kodu
5- �ç mekan kodu
6- Opsiyon kodu
7- D�� gövde kodu
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Motor numaras�
Motor numaras� �ekilde gösterildi�i gibi motor silindir
blo�unun üzerinde bas�l�d�r.

Benzinli araçlar

*: Arac�n ön taraf�

2000 cc motor, 2400 cc motor

*: Arac�n ön taraf�

3000 cc motor

*
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Dizel araçlar

*: Arac�n ön taraf�

Çift kavrama (SST) araçlar hariç

*: Arac�n ön taraf�

Çift kavrama (SST) araçlar için
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Araç boyutlar�
E01100202409

*: Yüksek süspansiyonlu araçlar

1 Ön iz geni�li�i 1.540 mm
2 Toplam geni�lik 1.800 mm
3 Ön ç�k�nt� mesafesi 990 mm
4 Dingil mesafesi 2.670 mm
5 Arka ç�k�nt� mesafesi 1.005 mm
6 Toplam uzunluk 4.665 mm

7
Yerden 
yükseklik
(yüksüz) 

Benzinli araçlar 215 mm

Dizel araçlar
M/T 185 mm
Çift kavrama 
SST 176 mm, 180 mm*
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*: Yüksek süspansiyonlu araçlar

8 Toplam 
yükseklik 
(yüksüz)

Tavan ç�tas�z 1.680 mm, 1.695 mm*

9 Tavan ç�tal� 1.720 mm, 1.735 mm*

10 Arka iz geni�li�i 1.540 mm

Minimum dönme 
yar�çap�

Gövde 5,75 m
Jant 5,3 m
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Araç performans�
E01100302035

Benzinli araçlar

Dizel araçlar

*: Dü�ük motor gücü

Maksimum h�z
2000 cc motor

2WD 184 km/sa.
4WD 180 km/sa.

2400 cc motor 190 km/sa.
3000 cc motor 200 km/sa.

Maksimum h�z 2200 cc motor
M/T 200 km/sa., 183 km/sa.*
Çift kavrama SST 198 km/sa.
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Araç a��rl���
E01100404447

Benzinli araçlar
2000 cc modeller (M/T)

*1: Rusya, Kazakistan ve Ukrayna pazar� için
*2: Römork çekme s�ras�nda 

NOT
� Römork teknik özellikleri üreticinin tavsiyelerini gösterir.

Madde
A��r yük (heavy duty) 

süspansiyonlu araçlar hariç
A��r yük (heavy duty) 
süspansiyonlu araçlar

M-line H-line M-line H-line

Bo� a��rl�k

Opsiyonel
donan�mlar olmadan 

1.425 kg,
1.460 kg*1 1.455 kg 1.445 kg 1.475 kg

Tüm opsiyonel 
donan�mlar ile

1.514 kg, 
1.531 kg*1 1.517 kg 1.534 kg 1.537 kg

Maksimum brüt araç a��rl��� 2.070 kg 2.290 kg

Maksimum aks a��rl���
Ön 1.150 kg

Arka 1.050 kg, 1.190 kg*2 1.300 kg, 1.440 kg*2

Maksimum çekilebilir 
a��rl�k

Frenli 1.600 kg
Frensiz 750 kg

Maksimum römork uç a��rl��� 80 kg
Maksimum tavan yükü 80 kg
Koltuk say�s� 5 ki�i
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2000 cc modeller (CVT)

*1: Rusya, Kazakistan ve Ukrayna pazar� için
*2: Römork çekme s�ras�nda 

NOT
� Römork teknik özellikleri üreticinin tavsiyelerini gösterir.

Madde

2WD

4WD*1A��r yük (heavy duty) 
süspansiyonlu araçlar 

hariç
A��r yük (heavy duty) 
süspansiyonlu araçlar

M-line H-line M-line H-line M-line H-line

Bo� a��rl�k

Opsiyonel
donan�mlar olmadan 

1.480 kg, 
1.490 kg*1 1.485 kg 1.500 kg 1.505 kg 1.560 kg 1.565 kg

Tüm opsiyonel 
donan�mlar ile

1.547 kg, 
1.561 kg*1 1.547 kg 1.567 kg 1.631 kg 1.632 kg

Maksimum brüt araç a��rl��� 2.070 kg 2.290 kg 2.070 kg

Maksimum aks a��rl���
Ön 1.150 kg

Arka 1.050 kg, 1.190 kg*2 1.300 kg, 1.440 kg*2 1.050 kg, 1.190 kg*2

Maksimum çekilebilir 
a��rl�k

Frenli 1.600 kg
Frensiz 750 kg

Maksimum römork uç a��rl��� 80 kg
Maksimum tavan yükü 80 kg
Koltuk say�s� 5 ki�i
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2400 cc modeller (M/T)

*1: Rusya, Kazakistan ve Ukrayna pazar� için
*2: Clear Tec FFV modelleri
*3: Römork çekme s�ras�nda 

NOT
� Römork teknik özellikleri üreticinin tavsiyelerini gösterir.

Madde

5 ki�i

7 ki�iA��r yük (heavy duty) 
süspansiyonlu araçlar hariç

A��r yük (heavy duty) 
süspansiyonlu araçlar

M-line H-line

Bo� a��rl�k

Opsiyonel
donan�mlar olmadan 1.530 kg 1.555 kg*1 1.550 kg, 

1.560 kg*1
1.585 kg, 

1.595 kg*2

Tüm opsiyonel 
donan�mlar ile 1.592 kg 1.626 kg*1 1.612 kg, 

1.627 kg*1
1.647 kg, 

1.662 kg*2

Maksimum brüt araç a��rl��� 2.070 kg 2.290 kg

Maksimum aks a��rl���
Ön 1.150 kg

Arka 1.050 kg, 1.190 kg*3 1.300 kg, 1.440 kg*3

Maksimum çekilebilir 
a��rl�k

Frenli 1.600 kg
Frensiz 750 kg

Maksimum römork uç a��rl��� 80 kg
Maksimum tavan yükü 80 kg
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2400 cc modeller (CVT)

*1: Clear Tec FFV modelleri
*2: Rusya, Kazakistan ve Ukrayna pazar� için
*3: Römork çekme s�ras�nda 

NOT
� Römork teknik özellikleri üreticinin tavsiyelerini gösterir.

Madde

5 ki�i

7 ki�iA��r yük (heavy duty) 
süspansiyonlu araçlar hariç

A��r yük (heavy duty) 
süspansiyonlu araçlar

Bo� a��rl�k

Opsiyonel
donan�mlar olmadan 1.540 kg, 1.570 kg*1 1.560 kg, 1.590 kg*1, 1.590 

kg*2
1.615 kg, 

1.625 kg*1

Tüm opsiyonel 
donan�mlar ile 1.616 kg, 1.637 kg*1 1.636 kg, 1.667 kg*1, 1.657 

kg*2
1.677 kg, 

1.692 kg*1

Maksimum brüt araç a��rl��� 2.070 kg 2.290 kg

Maksimum aks a��rl���
Ön 1.150 kg

Arka 1.050 kg, 1.190 kg*3 1.300 kg, 1.440 kg*3

Maksimum çekilebilir 
a��rl�k

Frenli 1.600 kg
Frensiz 750 kg

Maksimum römork uç a��rl��� 80 kg
Maksimum tavan yükü 80 kg
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3000 cc motor

*: Römork çekme s�ras�nda 

NOT
� Römork teknik özellikleri üreticinin tavsiyelerini gösterir.

Bo� a��rl�k

Opsiyonel
donan�mlar olmadan 1.645 kg

Tüm opsiyonel 
donan�mlar ile 1.712 kg

Maksimum brüt araç a��rl��� 2.350 kg

Maksimum aks a��rl���
Ön 1.150 kg
Arka 1.300 kg, 1.440 kg*

Maksimum çekilebilir 
a��rl�k

Frenli 1.600 kg
Frensiz 750 kg

Maksimum römork uç a��rl��� 80 kg
Maksimum tavan yükü 80 kg
Koltuk say�s� 5 ki�i
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Dizel araçlar
2200 cc modeller (M/T)

*1: H-line
*2: Römork çekme s�ras�nda 

NOT
� Römork teknik özellikleri üreticinin tavsiyelerini gösterir.

Madde

5 ki�i

7 ki�i
A��r yük (heavy duty) 
süspansiyonlu araçlar 

hariç
A��r yük (heavy duty) 
süspansiyonlu araçlar

2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

Bo� a��rl�k

Opsiyonel
donan�mlar olmadan 

1.540 kg,
1.585 kg*1

1.645 kg,
1.650 kg*1

1.560 kg,
1.605 kg*1

1.665 kg,
1.670 kg*1 1.640 kg 1.705 kg

Tüm opsiyonel 
donan�mlar ile

1.629 kg*, 
1.647 kg*1 1.712 kg

1.649 kg,
1.667 kg*1 1.732 kg 1.702 kg 1.767 kg

Maksimum brüt araç a��rl��� 2.170 kg 2.410 kg

Maksimum aks a��rl���
Ön 1.150 kg

Arka 1.050 kg, 1.190 kg*2 1.300 kg, 1.440 kg*2

Maksimum çekilebilir 
a��rl�k

Frenli 2.000 kg
Frensiz 750 kg

Maksimum römork uç a��rl��� 100 kg
Maksimum tavan yükü 80 kg
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2200 cc modeller (Çift kavrama SST)

*: Römork çekme s�ras�nda 

NOT
� Römork teknik özellikleri üreticinin tavsiyelerini gösterir.

Madde 5 ki�i 7 ki�i

Bo� a��rl�k

Opsiyonel
donan�mlar olmadan 1.710 kg 1.745 kg

Tüm opsiyonel 
donan�mlar ile 1.772 kg 1.807 kg

Maksimum brüt araç a��rl��� 2.410 kg

Maksimum aks a��rl���
Ön 1.150 kg
Arka 1.300 kg, 1.440 kg*

Maksimum çekilebilir 
a��rl�k

Frenli 2.000 kg
Frensiz 750 kg

Maksimum römork uç a��rl��� 100 kg
Maksimum tavan yükü 80 kg
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Motor teknik özellikleri
E01100602403

Benzinli araçlar

Dizel araçlar

*: Dü�ük motor gücü

Madde 2000 cc motor 2400 cc motor 3000 cc motor
Motor modeli
Silindir say�s�
 Motor hacmi
 Çap
 Strok
Eksantrik mili
Kar���m haz�rlama

4B11
S�ral� 4 silindir

1.998 cc
86,0 mm
86,0 mm

Çift üstten
Elektronik enjeksiyonlu

4B12
S�ral� 4 silindir

2.360 cc
88,0 mm
97,0 mm

Çift üstten
Elektronik enjeksiyonlu

6B31
6-V (60×)
2.998 cc
87,6 mm
82,9 mm

Tek üstten
Elektronik enjeksiyonlu

Maksimum ç�k�� (EEC net) 108 kW/6.000 dev/dak 125 kW/6.000 dev/dak 164 kW/6.250 dev/dak
Maksimum tork (EEC net) 199 N•m/4.200 dev/dak 232 N•m/4.100 dev/dak 284 N•m/3.750 dev/dak

Madde 2200 cc motor
Motor modeli
Silindir say�s�
 Motor hacmi
 Çap
 Strok
Eksantrik mili
Kar���m haz�rlama

4N14
S�ral� 4 silindir

2.268 cc
86,0 mm
97,6 mm

Çift üstten
Elektronik enjeksiyonlu

4HK
S�ral� 4 silindir

2.179 cc
85,0 mm
96,0 mm

Çift üstten
Elektronik enjeksiyonlu

Maksimum ç�k�� (EEC net) 130 kW/3.500 dev/dak, 103 kW/3.500 dev/dak* 115 kW/4,000 dev/dak

Maksimum tork (EEC net) 380 N•m/2.000 - 3,000 dev/dak, 380 N•m/2.000 
dev/dak* 380 N•m/2.000 dev/dak
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Elektrik sistemi
E01100802173

*1: Rusya, Kazakistan ve Ukrayna pazar� için
*2: Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemli araçlar
*3: Çift kavrama (SST) donan�ml� araçlar

Madde

Benzinli araçlar

Dizel araçlar
2000 cc motor

2400 cc motor

3000 cc motorClear Tec FFV 
modeller hariç

Voltaj 12 V

Akü
Tip (JIS) 75D23L 80D26L

95D31L, T-
105*2

Kapasite (5HR) 52Ah 55Ah 64Ah, 73Ah*2

Alternatör kapasitesi 130 A, 120 A*1 120 A 130 A, 140 A*3

Buji tipi 
NGK DIFR6C11 DIFR5C11 FR5EI ILKR7B8

—
DENSO — — K16PSR-B8, SXU22HDR8
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Lastikler ve jantlar
E01100902712

NOT
� Arac�n�zda kullanaca��n�z kombinasyon için MITSUBISHI MOTORS yetkili servisine ba�vurun.

Lastik 215/70R16100H 225/55R18 97H, 225/55R18 98V, P225/55R18 97H

Jant
Ebat 16x6 1/2JJ 18x7J
Ofset 38 mm
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Yak�t tüketimi
E01101100603

Benzinli araçlar

*: Rusya, Kazakistan, Ukrayna pazar�

NOT
� Verilen sonuçlar belirli bir arac�n yak�t tüketiminin bu de�erlerde oldu�unu hiç bir �ekilde garanti veya ima etmez.

Arac�n kendisi test edilmemi�tir ve ayn� model araçlar aras�nda dahi belirgin farkl�l�klar vard�r. Ayr�ca bu araç
kendine has de�i�iklikler içerebilir. Bundan ba�ka sürücünün sürü� tarz� ve yol ve trafik �artlar� ile arac�n hangi
�artlarda kullan�ld��� ve bak�m standartlar� yak�t tüketimini etkiler.

Madde
�ehir içi �ehir d���

CO2 (g/km) Yak�t tüketimi
(L/100km)

Yak�t tüketimi
(L/100km)

Yak�t tüketimi
(L/100km)

2000 cc 
motor

M/T 178, 192* 7.7, 8.1* 10.0, 10.5* 6.4, 6.8*

CVT
2WD 179, 188* 7.7, 8.1* 9.9, 10.3* 6.4, 6.8*
4WD 197* 8.3* 10.6* 7.0*

2400 cc 
motor

M/T
5 ki�i 202, 218* 8.7, 9.4* 11.8, 12.6* 6.9, 7.6*
7 ki�i 204 8.8 11.9 7.0

CVT
5 ki�i 193, 208* 8.3, 9.0* 10.8, 11.8* 6.9, 9.0*
7 ki�i 195 8.4 11.0 6.9

2400 cc 
modeller
(Clear Tec 
FFV 
modeller)

M/T 224 9.5 12.7 7.6

CVT 213 9.0 12.0 7.3

3000 cc motor 252* 10.6* 15.1* 8.0*
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Teknik de�erler

9-21

9

� Clear Tec FFV modelleri için, 95 oktan (veya daha üstü) kur�unsuz benzin kullan�ld���nda elde edilen yak�t tüketimi
ve CO2 emisyonu gösterilir.
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Teknik de�erler

9

Dizel araçlar

*: Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemli araçlar

NOT
� Verilen sonuçlar belirli bir arac�n yak�t tüketiminin bu de�erlerde oldu�unu hiç bir �ekilde garanti veya ima etmez.

Arac�n kendisi test edilmemi�tir ve ayn� model araçlar aras�nda kaç�n�lmaz olarak farkl�l�klar vard�r. Ayr�ca bu araç
kendine has de�i�iklikler içerebilir. Bundan ba�ka sürücünün sürü� tarz� ve yol ve trafik �artlar� ile arac�n hangi
�artlarda kullan�ld��� ve bak�m standartlar� yak�t tüketimini etkiler.

Madde

�ehir içi �ehir d���

CO2 (g/km)
Yak�t tüketimi

(L/100km)
Yak�t tüketimi

(L/100km)
Yak�t tüketimi

(L/100km)

2200 cc 
motor

M/T
2WD

5 ki�i 159, 155* 6.0, 5.8* 7.5, 7.1* 5.1
7 ki�i 162, 159* 6.1, 6.0* 7.6, 7.3* 5.3

4WD
5 ki�i 165 6.3 7.9 5.4
7 ki�i 169 6.5 8.1 5.6

Çift kavrama SST 189 7.2 9.3 6.0

SC00001200-9 fm  Page 22  Monday, December 6, 2010  2:59 PM



Teknik de�erler

9-23

9

Dolum kapasiteleri
E01101303505

LHD RHD

Benzinli araçlar

3000 cc motor

2000 cc motor, 2400 cc motor
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Teknik de�erler

9

Dizel araçlar

Çift kavrama (SST) araçlar

LHD RHD

LHD RHD

Çift kavrama (SST) araçlar hariç
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9*: (mevcut ise)

No. Madde Miktar Ya�lama maddeleri

1 Motor
ya��

Benzinli
araçlar

2000 cc 
motor

Karter 4,0 litre

Bak�n, sayfa 8-6

Ya� filtresi 0,3 litre
Ya�
so�utucu* 0,1 litre

2400 cc 
motor

Karter 4,3 litre
Ya� filtresi 0,3 litre
Ya�
so�utucu* 0,1 litre

3000 cc 
motor

Karter 4,0 litre
Ya� filtresi 0,3 litre

Dizel araçlar

M/T

Karter 5,5 litre
Ya� filtresi 0,3 litre
Ya�
so�utucu 0,1 litre

Çift 
kavrama

SST

Karter 5,0 litre

Ya� filtresi 0,3 litre

2
Fren hidroli�i

Gerekti�i kadar Fren hidroli�i DOT 3 veya DOT 4
Debriyaj hidroli�i

3 Y�kama suyu 4,5 litre —

4 Hidrolik direksiyon ya�� Gerekti�i kadar Genuine MITSUBISHI Power hidrolik ya�� veya
ATF DEXRON III / DEXRON II
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Teknik de�erler

9

*: e�de�er, yüksek kaliteli etilen glikol bazl� ve silikat, amin, nitrat ve borat içermeyen, uzun ömürlü, hibrid organik asit
teknolojili

No. Madde Miktar Ya�lama maddeleri

5
Motor
so�utma
suyu 

Benzinli
araçlar
[Yedek 
deposunda 
0,65 litre 
bulunmaktad�r]

2000 cc motor
7,5 litre

DIA QUEEN SUPER LONG LIFE SO�UTUCU 
veya e�de�eri*

2400 cc motor

3000 cc motor 9,5 litre

Dizel araçlar 
[Yedek depoda 
0,62 litre 
bulunmaktad�r]

2200 cc 
motor

M/T 8,3 litre
Çift

kavrama
SST

7,6 litre BASF Glysantin Alu Protect Premium /G30 veya 
G33

6
Otomatik �anz�man ya�� 8,2 litre DIA QUEEN ATF-J3
CVT hidroli�i 7,1 litre DIA QUEEN CVTF-J1

7 Düz
�anz�man ya��

5 M/T 2,5 litre DIA QUEEN NEW MULTI GEAR OIL 
API s�n�f� GL-3, SAE 75W-806 M/T 2,2 litre

8 Çift kavrama SST hidroli�i
[ya� so�utucusunda 0,5 litre bulunmaktad�r] 7,6 litre Dia Queen SSTF-I

9 Transfer ya��

Çift kavrama (SST) 
hariç 0,49 litre

Hypoid di�li ya�� API s�n�f� GL-5 SAE 80

Çift kavrama SST 0,6 litre
10 Arka diferansiyel ya�� 0,5 litre Hypoid di�li ya�� API s�n�f� GL-5 SAE 80
11 So�utucu ak��kan (klima) 480 - 520 g HFC-134a

SC00001200-9 fm  Page 26  Monday, December 6, 2010  2:59 PM



Alfabetik dizin

1

A
ABS fren sistemi 109
Accessory socket 150
Acil durma sinyal sistemi 108
Acil durumda motorun çal��t�r�lmas� 2
Adaptif far sistemi (AFS) 83

Adaptif Far sistemi (AFS) göstergeleri 85
Adaptif far sistemi (AFS) OFF dü�mesi 85

Adaptif far sistemi (AFS) OFF (kapal�) gösterge
lambas� 62

Adaptif farlar
Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 51

AFS 83
Aksesuar (takma) 7
Aktif stabilite kontrolü (ASC) 113
Akü 16

Bo�alm�� akü (acil durumda motorun çal��t�r�lmas�) 2
Kullan�lm�� akülerin at�lmas� ile ilgili bilgi 10
�arj uyar� lambas� 66
Özellikler 20

Ak��kan kapasiteleri ve ya�lama maddeleri 25, 28
Aletler 15

Muhafaza yeri 14
Ampul kapasitesi 43
Anahtarlar 2
Antenna 107
Arac�n korunmas� ile ilgili önlemler 2

Arac�n zor �artlar alt�nda kullan�lmas� 44
Arac�n�z yolda kal�rsa 2
Araç a��rl��� 10
Araç bilgilendirme kod plakas� 3
Araç boyutlar� 7
Araç etiketleri 2
Araç performans� 9
Araç tan�mlama numaras� plakas� 4
Arka cam rezistans dü�mesi 99
Arka diferansiyel ya�� 25, 28
Arka görü� kameras� 132
Arka iç lamba

Ampul kapasitesi 45
De�i�tirilmesi 69

Arka lamba grubu
Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 63

Arka lambalar
Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 63

Arka sinyal lambalar�
Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 63

Arka sis lambas�
Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 61
Dü�me 87

Ashtray 148
Assist grips 170
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2

Audio
CD çalarl�, dijital olarak ayarlanabilen LW/MW/FM
radyo 19
Error codes 98
External audio input function 93
Handling of compact discs 104
LW/MW/FM digital tuning radio with CD changer 44
Steering wheel audio remote control switches 95
To listen to a disc in the rear-seat display 94

A��rl�k 10
A��r� �s�nma 7
Aç�l�r tavan 86

B
Bagaj alan� olu�turma 28
Bagaj kapa�� 63
Bagaj kapa��n�n içeriden aç�lmas� 68
Bagaj lambas�

Ampul kapasitesi 45
De�i�tirilmesi 69

Bak�m önlemleri 2
Bilgi ekran�n�n gösterilmesi 67
Bluetooth 2.0 interface 112
Bottle holders 166
Boyutlar 7
Bozuk yolda kulland�ktan sonra kontrol ve bak�m 100
Buji 20

C
Card holder 147, 159
Cargo area cover 168
CD çalarl�, dijital olarak ayarlanabilen LW/MW/FM

radyo 19
Cigarette lighter 149
Cilalama 6
Clock 108
Coat hook 170
Cup holder 164
CVT hidroli�i 25
Çift kavrama SST hidroli�i 25
Çal��t�rma 30, 39, 22
Çekme 38
Çift kavrama SST (Sport Shift Transmission) 69

Hidroli�i 25, 28
Manuel vites de�i�tirme 78
Vites kolu 69
Vites kolu konumlar� 74
Vites kolu konumu göstergesi 72

Çocuk güvenlik kilidi bulunan arka kap�lar 62
Çocuk koltu�u 45

D
Debriyaj

Hidroli�i 14
Debriyaj hidroli�i 25
De�i�tirilmesi 58
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3

Dü�me 87
Depo kapasitesi 4
Devir göstergesi 2
De�i�tirilmesi 56
Digital clock 108
Dikiz aynas�

D�� 14
D�� dikiz aynalar� 14
�ç 12
�ç dikiz aynas� 12

Direksiyon
Direksiyon kilidi 29, 39, 21
Direksiyon yükseklik ayar� 12
Hidrolik direksiyon sistemi 113
Hidrolik direksiyon ya�� 16, 25, 28

Dizel partikül filtresi (DPF) 28
Dolum kapasiteleri 25
D�� dikiz aynalar� 14
Dönü�/�erit de�i�tirme sinyalleri 82
Dörtlü fla�ör dü�mesi 86
Dörtlü fla�ör gösterge lambalar� 62
4 tekerlekten çeki� ile kullan�m 95
4 tekerlekten çeki�li araçlar�n kullan�lmas�nda dikkat

edilmesi gerekenler 101
Düz bir koltuk olu�turulmas� 34

E
Ekonomik sürü� 3
Elektrik sistemi 20

Elektrik veya yak�t sistemi ile ilgili modifikasyonlar/
de�i�iklikler 8

Elektrikli cam kumandalar� 82
Elektronik immobilizer (Çal�nmay� önleyici mar�

sistemi) 4
Elektronik olarak kontrol edilen 4WD sistem 91
Emniyet kemeri 37

Arka emniyet kemerinin saklanmas� 42
Ayarlanabilir emniyet kemeri ba�lant�s� 41
Hamile kad�n güvenli�i 43
Kontrol edilmesi 58
Kuvvet s�n�rlay�c� 45
Çocuk koltu�u 45
Ön gerdirici 44

Etiketleme 2

F
Far seviye ayar dü�mesi 80
Far ve kumanda kolu 71
Far y�kay�c� dü�mesi 97
Farlar

Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 46, 48, 51
Dü�me 71
Selektör kolu 77

Fitiller 30
Fren

ABS fren 109
El freni 8
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4

Frenleme 103
Hidroli�i 14

Fren destek sistemi 107
Fren hidroli�i

25, 28
Fren hidroli�i 25

Fren lambalar�
Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 63

Front room lamp 152

G
Genel araç bilgileri 7
Genel bak�m 29
Geri vites lambalar�

Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 65

Geri vites sensör sistemi 126
Gösterge lambalar� 62
Göstergeler 2
Güvenli sürü� teknikleri 5
Güvenlik alarm� sistemi 70

H
Hamile kad�n güvenli�i 43
Harita lambalar�

Ampul kapasitesi 45
De�i�tirilmesi 68

Hava filtresi 18
Hava kanallar� 3

Hava yast��� 59
Hidrolik direksiyon

25
Hidroli�i 16, 28
Sistemi 113

Hidroli�i
CVT hidroli�i 28
Debriyaj hidroli�i 14
Fren hidroli�i 14, 28
Hidrolik direksiyon ya�� 16, 28
Hidrolik direksiyon ya�� 25
Motor so�utma suyu 11, 28
Otomatik �anz�man ya�� 28
Y�kama suyu 14, 28
Çift kavrama SST hidroli�i 28

H�z sabitleme sistemi 118

I-�
Interior lamps 151
Is�tmal� aynalar 17
Is�tmal� koltuklar 11
�lave donan�m 30
�ç dikiz aynas� 12
�ç ve d�� ayd�nlatmalar�n çal��mas� 29

J
Jant

Kapaklar� 35
Jant özellikleri

21
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5

K
Kapasiteler 25, 28
Kaput 3
Kap�lar

Dead Lock sistemi 58
Kilitleme ve açma 52
Merkezi kap� kilitleri 55
Çocuk güvenlik kilidi 62

Kar lastikleri 24
Kargo yükleri 136
Katalitik konvertör 3
Kaçak (yak�t, motor so�utma suyu, ya� ve egzoz gaz�) 29
Klima

Klima için önemli kullan�m tavsiyeleri 17
Otomatik klima 8

Koltuk
Ayar� 5
Bagaj alan� olu�turma 28
Düz bir koltuk olu�turulmas� 34
Koltuk ba�l�klar� 25
�kinci koltuk 12
Ön koltuk 6
Üçüncü koltuk 15

Koltuk ba�l�klar� 25
Koltuklar

Is�tmal� koltuklar 11
Kontak anahtar� yuvas� 18
Korna svici 100

Kriko 15
Muhafaza yeri 14

Kullan�lm�� motor ya�� ile ilgili güvenlik talimatlar� ve elden
ç�karma bilgileri 9

Kumanda kolu (Uzun/K�sa far) 76
Kö�e sensörü 126

L
Lamba ampullerinin de�i�tirilmesi 43
Lamba monitörü uyar� sesi 76
Lastikler 20

Di� a��nma i�aretleri 21
Ebat (lastik ve jant) 21
Kar lastikleri 24
Lastik de�i�tirme 17
Patinaj zincirleri 25
Rotasyon 22
�i�irme bas�nçlar� 20

Link System 112
Luggage hooks 171
Luggage room lamp 154
LW/MW/FM digital tuning radio with CD changer 44

M
Makyaj aynas� lambas�

Ampul kapasitesi 45
De�i�tirilmesi 72

Manuel �anz�man 41
Map lamps 154
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6

Mente�elerin ve kilit kar��l�klar�n�n ya�lanmas� 30
Merkezi kap� kilitleri 55
MIVEC motor 24, 25
Motor

A��r� �s�nma 7
Kullan�lm�� motor ya�� ile ilgili güvenlik talimatlar� ve
elden ç�karma bilgileri 9
MIVEC 24, 25
Numara 5
So�utma 11, 25, 28
Teknik de�erler 18
Ya� 6
Ya� ve ya� filtresi 28
Motor so�utma suyu 25

Motor kontrolü uyar� lambas�. 65
Motor teknik özellikleri 18
Motor ya�� ve ya� filtresi

25

O
Orijinal parçalar 9
Orta konsol alt lamba

Ampul kapasitesi 43
Otomatik durma/çal��ma (AS&G) sistemi 31
Otomatik �anz�man

Hidroli�i 28
Spor modu 50, 62
Vites kolunun konumu 49, 61
Vites kolunun kullan�lmas� 45, 56

Otomatik �anz�man ya�� 25
Ön iç lamba

Ampul kapasitesi 45
De�i�tirilmesi 68

Ön koltuk 6
Ön sinyal lambalar�

Ön sis lambalar�
Ampul kapasitesi 43

P
Park 10

El freni 8
Park freninin al��t�r�lmas� 26

Park lambalar�
Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 54

Patlak (Lastik de�i�tirme) 17
Plaka lambalar�

Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 66

Port bagaj ile ilgili önlemler 139

R
Rear room lamp 152
Rezistans (arka cam) 99
Rodaj tavsiyeleri 6
Room lamp 152
Römork çekme 140
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S-�
Sigortalar 31
Silecek

Arka cam 96
Silecek lastikleri 27
Ön cam 88

Silecek buz çözme dü�mesi 98
Sileceklerin ve y�kay�c�lar�n kullan�lmas� s�ras�nda

al�nmas� gereken önlemler 98
Sinyal gösterge lambalar� 62
So�uk ve karl� havalar için 30
So�utma suyu (motor) 11, 25, 28
Storage spaces 155
Sun visors 146
Sürücü bilgilendirme ekran� 4
Sürü�, alkol ve ilaçlar 4
�anz�man

Manuel �anz�man 41
Otomatik �anz�man 44, 56

   Çift kavrama SST (Sport Shift Transmission) 69
�arj uyar� lambas� 66

T
Takviye kablosuyla çal��t�rma (acil durumda motorun

çal��t�r�lmas�) 2
Tekerlek ebat� (lastik ve jant)

21
Teknik de�erler 2

Temizlenmesi
Arac�n d��� 4
�çinin temizlenmesi 2

Torpido gözü lambas�
Ampul kapasitesi 45
De�i�tirilmesi 71

Transfer ya�� 25, 28
Türbo�arj�n çal��mas� 30

U
USB input terminal 141

How to connect a USB memory 141
How to connect an iPod 143

Uyar� lambalar� 64
Uzaktan kumanda sistemi 6, 12
Üst fren lambas� 43

Y
Yak�t

Depo kapasitesi 4
Elektrik veya yak�t sistemi ile ilgili modifikasyonlar/
de�i�iklikler 8
Yak�t deposunun doldurulmas� 4
Yak�t seçimi 2

Yak�t filtresindeki suyun bo�alt�lmas� 11
Yak�t sisteminin havas�n�n al�nmas� 10
Yak�t tüketimi 22
Yan sinyal lambalar�

Ampul kapasitesi 43
De�i�tirilmesi 58
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8

Yard�mc� güvenlik sistemi 59
Bak�m 82

Ya�
Arka diferansiyel ya�� 25, 28
Manuel �anz�man ya�� 25, 28
Motor ya�� 6
Transfer ya�� 25, 28

Ya�lama maddeleri 25, 28
Yedek lastik 19
Yoku�ta çal��t�rma yard�mc�s� 104
Y�kama 4
Y�kay�c�
Y�kama suyu 25

Dü�me 95, 96
Hidroli�i 14, 25, 28
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