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Съхранявайте това Ръководство на потребителя в
автомобила за удобна справка, когато е необходимо.
• Препоръчително е да прочетете също отделните инструкции за оборудването на Вашия автомобил, монтирано от Вашия дилър на Isuzu.
• Вашият дилър на Isuzu с удоволствие ще отговори на всички въпроси,
които имате за информацията в това Ръководство.
• Моля, запазете това Ръководство в автомобила когато го продавате –
следващият собственик ще има нужда от него.

Забележки относно ползването на това Ръководство
• Моля, прочетете Ръководството внимателно, особено информацията в раздел
"ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ" и инструкциите и информацията, обозначени със следните комбинации от символи и думи:
,
,
,
и
.
напомнят,
Сред тях обозначенията
,
и
че трябва да бъдете изключително внимателни. В случай че не спазите или
погрешно спазите съответните инструкции, може да се стигне до физическо
нараняване или произшествие. Важно е да ги чете в тяхната цялост.
• Илюстрациите в това Ръководство са предимно от модели с десен волан.
• Поради разлики в спецификациите на автомобилите, илюстрацията, използвана
за описание, може да не съответства на Вашия автомобил.
• Съдържанието на това Ръководство е валидно към датата на издаване, но
е възможно да има малки разлики с Вашия автомобил поради промени в
спецификациите или други изменения, направени след това.
• Оборудването, посочено в Ръководството, може да е включено в зависимост от
спецификацията на автомобила. Моля, проверете спецификацията на Вашия
автомобил и прочетете Ръководството.
• Това Ръководство е валидно за автомобили във всички държави освен САЩ и
Канада.
• Всички права запазени. Това Ръководство не може да бъде размножавано в
цялост или частност, без писменото съгласие на ISUZU MOTORS LIMITED.

Символи, използвани в това ръководство
ОПАСНОСТ
Неспазването на инструкциите, съдържащи този символ, може да доведе
до смърт или сериозни наранявания за вас и/или други хора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неспазването на инструкциите, съдържащи този символ, може да доведе
до пожар в автомобила и до смърт или сериозни наранявания за вас и/или
други хора.

ВНИМАНИЕ
Неспазването на инструкциите, съдържащи този символ, може да доведе
до наранявания или инцидент.

СЪВЕТ
Неспазването на инструкциите, съдържащи този символ, може да доведе
до неизправност или повреда на вашия автомобил.

ЗАБЕЛЕЖКА
Този символ указва информация, която трябва да знаете.

Съкращения

Съкращения
GTW

Брутна маса на ремаркето

Настоящото ръководство използва следните съкращения, интерпретирани по
следния начин:

GVW

Брутна маса на автомобила

GWP

Потенциал за глобално затопляне

HPS

Хидравлична кормилна уредба

Съкращения

Описание

Описание

ABS

Антиблокираща спирачна система

IBS

Интелигентна акумулаторна система

ACC

Адаптивен круиз контрол

ISL

Интелигентен ограничител на скоростта

ACEA

AssociationdesConstructeursEuropéensd'Automo
biles (Асоциация на европейските автомобилни
производители)

ISS

Система за празен ход

AEB

Автономна аварийна спирачка

AHB

Автоматично превключване между къси и дълги
светлини

API

Американски петролен институт

BOS

Система за безопасност с приоритет на спирачния
педал

BS

Британски стандарти

BSM

Наблюдение в мъртва зона на видимост

CRS

Система за обезопасяване с детско столче

DIN

DeutscheIndustrieNormen

DPD

Дифузер за твърди частици

EBD

Електронно разпределение на спирачното усилие

ECE

Икономическа комисия за Европа

EGR

Рециркулация на отработени газове

ELK

Аварийно придържане в лентата

ELR

Аварийно заключване на коланите

EPS

Електрическа кормилна уредба

ESC

Електронна стабилизираща система

ESS

Авариен стоп

FAME
FMVSS

Метилови естери на мастни киселини
Федерални стандарти за безопасност на моторни
превозни средства

JASO

Японска организация по автомобилни стандарти

LDP

Активна система при опасност от напускане на
пътната лента

LDW

Предупреждение за напускане на лентата

LKAS

Система за придържане в лентата

LLC

Дълготрайна охлаждаща течност

LSD

Диференциал с ограничено приплъзване

MID

Мулти информационен дисплей

MSL

Механичен ограничител на скоростта

MIL

Светлинен индикатор за неизправност

PM

Твърди частици

RCTA

Система за предупреждение за обекти при движение
на заден ход

r/min

Обороти в минута

SAE

Международна общност на автомобилните инженери

SCR

Селективна каталитична редукция

SRS

Система за допълнително обезопасяване

SVS

Необходимо сервизно обслужване на автомобила

TCS

Система за контрол на сцеплението

TSR

Система за разпознаване на пътните знаци

UN

Обединените нации

UNECE

Икономическа комисия за Европа на Обединените
нации

VDA

VerbandderAutomobilindustrie

GAW

Брутно натоварване на ос

VIN

Идентификационен номер на автомобила

GCW

Брутнакомбинирана маса

WMI

Световен индекс на производителя

GNSS

Глобална сателитна навигационна система

2WD

Задвижване на две колела

Индикатор за смяна на предавката

4WD

Задвижване на четири колела

GSI

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
И КАК ДА ОТКРИЕТЕ КОНКРЕТНА ТЕМА

0-2
• КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
0-3
• КАК ДА ОТКРИЕТЕ КОНКРЕТНА ТЕМА
0-5
• ОПИСАНИЕ НА ГЛАВИТЕ
0-6
• КАРТИНЕН ИНДЕКС
• ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ/СВЕТЛИННИТЕ ИНДИКАТОРИ 0-19
0-42
• НАДПИСИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ

0

0-2

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Заглавия на раздел

Индекс на разделите

Тези заглавия са предназначени да добиете
представа за съдържанието накратко.

Използвайте ги за бърз
достъп до желания раздел.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

2-25

Превозване на деца
Слагане на дете на задната седалка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При модели с двойна кабина препоръчваме да сложите детето на задната седалка.
Ако сложите детето на седалката отпред, това може да разсейва водача или детето
може да докосва системите за управление, което може да доведе до неочакван
инцидент.

Използване на предпазни колани или Система за
обезопасяване с детско столче (CRS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Детето ви трябва да е обезопасено с предпазен колан. Когато шофирате с
малко дете, което не може да сложи предпазен колан, използвайте подходяща
система за обезопасяване с детско столче (CRS).
• Не шофирайте автомобила, ако дете стои пред някоя от въздушните
възглавници или върху седалките, или го държите в ръце, или седи в скута ви.
• Не позволявайте на детето да седи на обикновена възглавница, за да вижда
през прозореца. Това е опасно, защото тялото на детето не може да бъде
обезопасено при внезапно спиране или инцидент.
• При модели с двойна кабина препоръчваме да инсталирате Система за
обезопасяване с детско столче на задната седалка.
• Никога не използвайте Система за обезопасяване с детско столче, насочена
назад, на седалка, обезопасена с активна въздушна възглавница: могат да
настъпят смърт или сериозно нараняване на детето. Етикетът на сенника от
страната на пътника отпред показва предупредителни пиктограми.

Предпазни колани
Вижте стр. 3-72
Система за обезопасяване
Вижте стр. 3-81
с детско столче (CRS)
Бутон за активиране/дезактивиране на
SRS въздушна възглавница
от страната на пътника
Вижте стр. 3-121
отпред

Страница за справка

ОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

СЪВЕТ

ЗАБЕЛЕЖКА

Символи
Вижте предходната страница за значението на тези символи.

Препраща ви към страница
(или страници) от това
ръководство, която засяга
настоящата тема и която
също трябва да прочетете.

Всички стойности в това ръководство са представени чрез Международната система за мерни единици с
конвенционалните метрични стойности и американските стойности, дадени в скоби.
Забележка: Тази страница е представена като пример. Тя не е предназначена да ви даде информация за
автомобила ви.

КАК ДА ОТКРИЕТЕ КОНКРЕТНА ТЕМА

0-3

Използвайте заглавията на
разделите като ключ
Страници 0-5

Потърсете страницата, описваща
конкретната тема, като използвате общото
съдържание в РАЗДЕЛ ОПИСАНИЕ,
РАЗДЕЛ ИНДЕКС и/или СЪДЪРЖАНИЕТО
на първата страница на всеки раздел.

Използвайте картинните индекси
Страници 0-6 до 0-18
Ако не знаете наименованието на бутона
или друго устройство, за което ви трябва
информация, намерете страницата,
която го описва, като използвате
картинните индекси.

Използвайте наименованието на
устройството като ключ
Страници 9-1 до 9-4

Ако знаете наименованието на бутона
или друго устройство, за което ви трябва
информация, намерете страницата,
която го описва, като използвате индекса
в края на това ръководство.

Използвайте Индекса на предупредителните/светлинните индикатори
Страници 0-19 до 0-41

Ако предупредителен/светлинен индикатор
светне, може да използвате ИНДЕКСА НА
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ/СВЕТЛИННИТЕ
ИНДИКАТОРИ, за да откриете страницата,
която ще ви даде информация.

Ако имате проблем
с автомобила си
Страници 7-2 до 7-44
Отидете на ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ,
за да видите какви мерки трябва да се
предприемат.

0-4

ОПИСАНИЕ НА ГЛАВИТЕ

КАРТИНЕН ИНДЕКС������������������������������������������� 0-6
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА....................... 1
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ............................................ 2
Описва какво трябва да знаете, за да управлявате автомобила
безопасно и гладко.

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО.....3
Показва правилния начин за отваряне/затваряне на вратите, стъклата и капачката
на резервоара за гориво. Също така обяснява как се настройват огледалата,
седалките и волана, както и правилното закопчаване на предпазните колани.

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТИ........ 4
Обяснява как да включите и изключите двигателя. Също така обяснява
различни бутони за управление и инструменти.

КОМФОРТ И УДОБСТВО........................................... 5
Съдържа информация за климатичната система и други функции за
комфорт и удобство.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.......... 6
Описва ежедневни и периодични прегледи и друга информация за
поддръжка и грижа за автомобила, необходима за поддържане на
автомобила в добро състояние.

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ.................................... 7
Изброява възможни аварийни ситуации и описва действията, които
трябва да предприемете, за да се справите със съответната ситуация.

ОСНОВНИ ДАННИ.................................................. 8
ИНДЕКС.................................................................... 9
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КАРТИНЕН ИНДЕКС

КАРТИНЕН ИНДЕКС

Интериор

№

Десен волан

11

1

17

2
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1

14

3

13

№

Оборудване

Стр.

1

Панел за контрол на посоката
на въздушния поток

5-4

2

SRS въздушна възглавница
за пътника отпред

3-100

3

4

Място за съхранение на
малки предмети (в горната
част на бордното табло)

5-38

Място за съхранение на
бордното табло

5-38

Място за съхранение на
малки предмети (в центъра
на инструменталния панел)

5-35

Аудиосистема
5

Бутон за управление на
комбинираните светлини

12

4

1 5

6

11

№

1

10 9 8 7

Оборудване

Стр.

6

Бутон за чистачките и
системата за измиване на
предното стъкло

4-131

7

Поставка за чаша и място
за съхранение на малки
предмети (от страната на
водача)

5-42

Място за съхранение
на малки предмети (от
страната на водача)

5-39

Кутия за предпазителите

7-24

8

―

9

Бутон за отваряне на
резервоара за гориво

3-53

4-117

10

Лост за отваряне на
предния капак

6-12

Оборудване

Стр.

Kлиматроник

5-5

Отопление/климатик

5-15

Място за съхранение
на малки предмети (в
12
долната централна част на
инструменталния панел)

5-35

13 Допълнителен извод

5-32

14 Жабка

5-37

№

Оборудване

0-7
Стр.

Място за съхранение
на малки предмети
15
(от страната на
пътника отпред)

5-36

Бутон за активиране/
дезактивиране на SRS
16
въздушна възглавница от
страната на пътника отпред

3-121

Поставка за чаша и място
за съхранение на малки
17
предмети (от страната на
пътника отпред)

5-42
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КАРТИНЕН ИНДЕКС

КАРТИНЕН ИНДЕКС
№

Ляв волан
2
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4
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1

12
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5-5

Отопление/климатик

5-15

14

Лост за отваряне на
предния капак

6-12

15

Бутон за отваряне на
резервоара за гориво

3-53

1

9

8

7

№

Оборудване

Стр.

№

Оборудване

Стр.

1

Панел за контрол на посоката
на въздушния поток

5-4

6

SRS въздушна възглавница
за пътника отпред

3-100

2

Бутон за управление на
комбинираните светлини

4-117

7

5-42

3

Бутон за чистачките и
системата за измиване на
предното стъкло

4-131

Поставка за чаша и място
за съхранение на малки
предмети (от страната на
пътника отпред)

8

Бутон за активиране/
дезактивиране на SRS
въздушна възглавница от
страната на пътника отпред

3-121

9

Място за съхранение
на малки предмети (от
страната на пътника
отпред)

5-36

4

Място за съхранение на
малки предмети (в центъра
на инструменталния панел)
Аудиосистема

5

5-35
―

Място за съхранение на
малки предмети (в горната
част на бордното табло)

5-38

Място за съхранение на
бордното табло

5-38

10 Жабка

5-37

11 Допълнителен извод

5-32

Място за съхранение
на малки предмети (в
12
долната централна част на
инструменталния панел)

5-35

Стр.

Kлиматроник
13

1

Оборудване

№

Оборудване

Място за съхранение
на малки предмети (от
16 страната на водача)
Кутия за предпазителите
Поставка за чаша и място
за съхранение на малки
17
предмети (от страната на
пътника отпред)

0-9
Стр.
5-39
7-24

5-42
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КАРТИНЕН ИНДЕКС

КАРТИНЕН ИНДЕКС

Десен волан

Ляв волан
1

2

3

1

4

8

7 6 5

141312

2

3

4

11
6 5

14 13
12

№

Оборудване

11

Стр.

1

Бутон за аварийни светлини 4-127

2

Бутон за дистанционно
управление на волана

5-48

Инструменти,
предупредителни и
светлинни индикатори

4-14
4-20

Бутон за адаптивен круиз
контрол

4-255

Бутон за Системата за
придържане в лентата

4-321

Бутон за круиз контрол

4-153

Бутон за режим на мулти
информационния дисплей

4-26

3

4

0-11

5

Бутон за управление на
осветеността

4-140

6

Бутон за регулиране на
предните фарове

4-125

10

№

9

10

Оборудване

Стр.

5-48

2

Инструменти,
предупредителни и
светлинни индикатори

4-14
4-20

4-115

Бутон за адаптивен круиз
контрол

4-255

4-137

Бутон за Системата за
придържане в лентата

4-321

Бутон за круиз контрол

4-153

Бутон за режим на мулти
информационния дисплей

4-26

4-166

8

Бутон за изключване на
системата за празен ход

4-184

9

Контактен ключ (модели
без Пасивна система за
влизане и стартиране)
Клаксон

4-112

12 Бутон за режим 4WD

4-338

Бутон за заключване на
задния диференциал

3

3-100

Бутон Start/Stop на
двигателя (модели с
11
Пасивна система за
влизане и стартиране)

14

Стр.

Бутон за дистанционно
управление на волана

Бутон за изключване
на Електронната
стабилизираща система

Бутон за системата за
13 контрол при спускане по
наклон

Оборудване

1

7

10 SRS въздушна възглавница
за водача

№

4-176
4-128

4

Бутон за аварийни светлини 4-127

5

Бутон за заключване на
задния диференциал

4-128

6

Бутон за системата за
контрол при спускане по
наклон

4-176

9

8

№

7

Оборудване

Стр.

7

Бутон за режим на
задвижване на четирите
колела (4WD)

4-338

8

Бутон Start/Stop на
двигателя (модели с
Пасивна система за
влизане и стартиране)

4-112

9

Контактен ключ (модели
без Пасивна система за
влизане и стартиране)

4-115

Клаксон
10 SRS въздушна възглавница
за водача

4-137
3-100

Бутон за изключване на
системата за празен ход

4-184

Бутон за изключване
12 на Електронната
стабилизираща система

4-166

11

13

Бутон за регулиране на
предните фарове

4-125

14

Бутон за управление на
осветеността

4-140

0-12

КАРТИНЕН ИНДЕКС

КАРТИНЕН ИНДЕКС

Централна конзола (десен волан)

Централна конзола (ляв волан)

Модели с механична трансмисия

Модели с механична трансмисия

1

2

3

4

Модели с автоматична трансмисия

5

1

2

3

4

Модели с автоматична трансмисия

5

2

4
5

1
3

3
4

2
1

5

№

Оборудване

0-13

Стр.

№

1

Бутон за отопление на седалка (предна лява седалка)

4-141

1

Бутон за отопление на седалка (предна лява седалка)

Оборудване

4-141

Стр.

2

Бутон за изключване на системата за подпомагане на паркирането

4-220

2

Бутон за заключване на задния диференциал

4-128

3

Бутон за системата за контрол при спускане по наклон

4-176

3

Бутон за системата за контрол при спускане по наклон

4-176

4

Бутон за заключване на задния диференциал

4-128

4

Бутон за изключване на системата за подпомагане на паркирането

4-220

5

Бутон за отопление на седалка (предна дясна седалка)

4-141

5

Бутон за отопление на седалка (предна дясна седалка)

4-141

0-14

КАРТИНЕН ИНДЕКС

КАРТИНЕН ИНДЕКС

Врата на водача (десен волан)

Врата на водача (ляв волан)

1

1

2

2
3

4

5
4

6

7

5
8

Оборудване

Стр.

1

Бутон за дистанционно
регулиране на огледалата

2

Бутон за прибиране на
електроуправляемото
огледало

4-139

3

Бутон за
електроуправляемо
заключване на вратата

3-33

4

Бутон за
електроуправляемо
заключване на стъклото

5

Бутон за
електроуправляемо стъкло
(от страната на водача)

7

№

Оборудване

6

Бутон за
електроуправляемо стъкло
(от страната на пътника
отпред)

4-138

7

Бутон за
електроуправляемо стъкло
(задна дясна страна)

Стр.

8

Бутон за
електроуправляемо стъкло
(задна лява страна)

№

3-47

Оборудване

Стр.

1

Бутон за дистанционно
регулиране на огледалата

4-138

2

Бутон за прибиране на
електроуправляемото
огледало

4-139

3

Бутон за
електроуправляемо
заключване на стъклото

3-49

4

Бутон за
електроуправляемо
заключване на вратата

3-33

5

Бутон за
електроуправляемо стъкло
(от страната на пътника
отпред)

3-47

3-49

3-47

3

8

6

№

0-15

3-47

3-47

№

Оборудване

Стр.

6

Бутон за
електроуправляемо стъкло
(от страната на водача)

3-47

7

Бутон за
електроуправляемо стъкло
(задна дясна страна)

3-47

8

Бутон за
електроуправляемо стъкло
(задна лява страна)

3-47

0-16

КАРТИНЕН ИНДЕКС
1

2

3

4

5

6

КАРТИНЕН ИНДЕКС
8

7

9 10

3 11 12 13 14 15

№

Оборудване

13 Високоговорител на тавана

№

1

Оборудване
Селектор на предавките
(модел с автоматична
трансмисия)

Стр.
4-147

№

19

18 17 16

Оборудване

Стр.

6

Стерео камера

4-221

7

Сенник

5-31

8

Конзола в горната
централна част

5-30

Осветление за четене

5-29

Скоростен лост (модел с
механична трансмисия)

4-146

2

Въздушна възглавница за
коленете

3-100

7-35

Дръжки

3-45
5-45

Система eCall

3

10 Джоб за документи

5-31

4

Напълно регулируемо
кормилно управление

3-68

11

Куполно осветление

5-27

5

Вътрешно огледало за
обратно виждане

3-69

12

Въздушна възглавница тип
завеса

3-100

9

―

19

3-72

Въздушна възглавница
15 между водача и пътника
отпред

3-100

16 Кука

5-46

Кутия на централната
конзола

18 USB порт

22 21 20

№

14 Предпазни колани

17

23

Стр.

5-40
5-34

Оборудване
Място за съхранение на
малки предмети

0-17
Стр.
5-35

20 Лост за ръчната спирачка

4-145

Странична въздушна
възглавница

3-100

21

22 Седалки

3-58

23 Поставка за чаша

5-41

0-18

КАРТИНЕН ИНДЕКС

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ

0-19

Индекс на предупредителните/светлинните индикатори

Екстериор
LED модел на предните фарове

Инструментален панел
Предупредителни индикатори

2

Наименование

3

1

7

Цвят

Стр.

Предупредителен индикатор за предния
предпазен колан

Червено

4-50

Предупредителен индикатор за предпазния
колан на задната седалка

Червено

4-51

Предупредителен индикатор за SRS
въздушна възглавница

Червено

4-53

Предупредителен индикатор за спирачната
система

Червено

4-54

Предупредителен индикатор за ръчната
спирачка

Червено

4-55

Предупредителен индикатор за
Антиблокиращата спирачна система

Жълто

4-56

Предупредителен индикатор за
Електронната стабилизираща система

Жълто

4-57

Предупредителен индикатор за налягането
на моторното масло

Червено

4-58

Предупредителен индикатор за влошаване
на моторното масло

Жълто

4-58

Предупредителен индикатор за генератора

Червено

4-63

Светлинен индикатор за неизправност
(MIL)

Жълто

4-64

Светлинен индикатор „Посетете найблизкия сервиз“

Жълто

4-65

4

5
6

Халогенен модел на предните фарове

3

2

Символ

8

1
10
7

9

4

№

Оборудване

Стр.

№

Оборудване

1

Външни огледала за
обратно виждане

3-71

7

Гуми

6-65

2

Мигач (монтиран на
страничното огледало)

6-106

8

Габаритни светлини

6-106

3

Предни фарове

6-106

9

Предни фарове за мъгла/
дневни светлини

6-106

4

Мигачи

6-106

5

Предни фарове за мъгла

6-106

6

Габаритни светлини/дневни
светлини

6-106

Мигач (монтиран на
10
предния калник)

Стр.

6-106

0-20

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Наименование

Символ

Цвят

Стр.

Предупредителен индикатор за водния
сепаратор

Жълто

4-65

Предупредителен индикатор за горивния
филтър

Жълто

4-65

Предупредителен индикатор за проверка
на трансмисията

Жълто

Предупредителен индикатор за
температурата на течността на
автоматичната трансмисия
Предупредителен индикатор за Проверка
на режим 4WD

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ

0-21

Светлинни индикатори
Наименование

Символ

Цвят

Стр.

Светлинен индикатор за мигач - ляв

Зелено

4-76

4-66

Светлинен индикатор за мигач - десен

Зелено

4-76

Червено

4-66

Светлинен индикатор за включени
светлини

Зелено

4-76

Червено

4-67

Светлинен индикатор за включени дълги
светлини

Синьо

4-77

Предупредителен индикатор за
недостатъчно гориво

Жълто

4-69

Светлинен индикатор за системата против
кражба

Червено

4-77

Предупредителен индикатор за ниско ниво
на AdBlue®

Жълто

4-75

Светлинен индикатор за включени предни
фарове за мъгла

Зелено

4-77

Предупредителен индикатор за LED
предни фарове

Жълто

4-70

Светлинен индикатор за включени задни
фарове за мъгла

Жълто

4-77

Предупредителен индикатор за
автоматично регулиране на предните
фарове

Жълто

4-70

Светлинен индикатор за свещите

Жълто

4-78

Главен предупредителен индикатор

Жълто

4-72

Светлинен индикатор за заключване на
задния диференциал

Зелено

4-78

Предупредителен индикатор за отворена
врата

Червено

4-73

Светлинен индикатор за изключване на
Системата за контрол на сцеплението

Жълто

4-79

Предупредителен индикатор за ключа

Червено

4-74

Светлинен индикатор за изключване на
Електронната стабилизираща система

Жълто

4-80

Предупредителен индикатор за
неизправност в заключването на задния
диференциал

Жълто

4-74

Светлинен индикатор за изключване на
Системата за следене на мъртвата точка

Жълто

4-81

Предупредителен индикатор за уреята
за Системата за селективна каталитична
редукция

Жълто

4-75

Светлинен индикатор за изключване на
системата за подпомагане на паркирането

Жълто

4-82

Предупредителен индикатор за
неизправност в кормилната система

Жълто

4-75

Светлинен индикатор за круиз контрола

Бяло/
зелено

4-83

0-22

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Наименование

Символ

Цвят

Стр.

Светлинен индикатор за адаптивния круиз
контрол

Бяло/
зелено

4-83

Светлинен индикатор за интелигентния
ограничител на скоростта

Бяло/
зелено

4-83

Светлинен индикатор за механичния
ограничител на скоростта

Бяло/
зелено

4-84

Светлинен индикатор за режим 4WD

Зелено

4-84

Светлинен индикатор за режим 4WD, ниски

Зелено

4-84

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ

0-23

Мулти информационен дисплей (MID)
Предупредителни индикатори
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

Английски
Освобождаване на
ръчната спирачка

4-55
Турски

Английски

Светлинен индикатор за контрол при
спускане по наклон

Зелено

4-84

Светлинен индикатор за системата за
празен ход

Зелено

4-85

Светлинен индикатор за изключване на
системата за празен ход

Жълто

4-86

Светлинен индикатор за регенерация на
дифузера за твърди частици

Жълто

4-88

Светлинен индикатор за автоматични
дълги светлини

Зелено

4-87

Светлинен индикатор за изключване на
автономната аварийна спирачка

Жълто

4-87

Светлинен индикатор за изключване
на предупреждението за напускане на
лентата

Жълто

4-88

Светлинен индикатор за изключване на
аварийното придържане в лентата

Жълто

4-88

Прегряване

4-59
Турски

Английски
Заледен път

4-68
Турски

Английски
Ниско ниво на гориво

4-69
Турски

0-24

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Стр.

Английски

Английски
Неизправност на
светлинен индикатор
Неизправност на
предните фарове
(модели с LED предни
фарове)

Индикация на дисплея

0-25

Турски

4-72
Турски

4-70
Отворена врата
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

Английски

Английски
4-73
Турски

Турски
Английски
Английски

Недостъпен радар

4-81
Турски

Турски
Неизправност на
задните светлини

4-71
Английски

Английски
Изчистване на радара

4-81
Турски

Турски

Английски
Неизправност на
задните фарове за
мъгла

4-71
Турски

0-26

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Английски
Неизправност на радара

Недостъпна предна
камера,
температура

Турски

Стр.

4-230
Турски

Английски
4-82
Турски

Английски
Изчистване на сонара

Индикация на дисплея

Английски
4-81

Недостъпен сонар

Език

0-27

4-82
Турски

Недостъпна предна
камера,
почистване на предното
стъкло

Неизправност на
предната камера,
необходимо сервизно
обслужван

Английски
4-234
Турски

Английски
4-236
Турски

Английски
Английски
Неизправност на сонара

4-82
Турски

4-240
4-268

Спирачки!

Турски
Английски
Недостъпна предна
камера

4-232
Турски

0-28

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Английски

Автоматични спирачки

Език

Ограничено ускорение.

4-251

Турски

Турски

Английски

Английски

4-241

Провери предния капак

4-89

Турски

Турски

Английски

Английски

Неправилна употреба на
педала на газта!

4-251

Турски

Стр.

Английски

4-241

Активирани автоматични
спирачки.
Приложи спирачките.

Индикация на дисплея

0-29

Изключи светлините

4-89

Турски

0-30

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

0-31
Стр.

Английски
Оставен ключ
(модели без Пасивна
система за влизане и
стартиране)

4-90

Турски

Английски

Превключете на позиция
“Neutral"
Липсва електронен ключ
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

Натиснете бутона Start/
Stop и раздвижете
волана
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

Английски
4-91
Турски

Английски

4-92

За да изключите
двигателя, превключете
на позиция „ P”

4-93

Позиция на скоростния
лост
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)
Турски

Турски

0-32

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

Английски
Изключване на
захранването
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

4-94

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Система за заключване
на волана
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

Турски

Език

Индикация на дисплея

0-33
Стр.

Английски
4-98
Турски

Английски
4-307
4-317
4-327

Отмяна на системата за
придържане в лентата
Турски
Английски
Слаба батерия на
електронния ключ
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

Английски

4-95

Турски

Проверка на системата
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

Грешка в система
за управление на
захранването
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

4-327

Дръж волана! (Жълто)
Турски

Английски

Английски
4-96

Дръж волана! (Червено)

4-327

Турски

Турски

Английски

Английски
4-97

Турски

4-102

Ниско ниво на AdBlue®
Турски

0-34

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

Английски
Добави AdBlue
Няма дистанция за
рестартиране
®

4-102
Турски

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Неизправност на
системата за AdBlue®
Невъзможно
рестартиране

Английски
Добави AdBlue
Невъзможно
рестартиране

Език

Индикация на дисплея

0-35
Стр.

Английски
4-105
Турски

Английски

®

4-103

Време за почивка?

4-331
Турски

Турски

Засечен е неправилен
AdBlue®
Няма дистанция за
рестартиране

Английски

Светлинни индикатори
4-104

Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

Турски
Английски

Засечен е неправилен
AdBlue®
Невъзможно
рестартиране

Неизправност на
системата за AdBlue®
Няма дистанция за
рестартиране

Напомняне за сервизно
обслужване

Английски
4-104

4-28
Турски

Турски

Английски
4-105
Турски

Меню за измерване
на дневен пробег А и
информация за работата
на автомобила

Английски

Меню за измерване
на дневен пробег B и
информация за работата
на автомобила

Английски

4-31
Турски

4-31
Турски

0-36

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Извеждане на
екологична графика

Език

Индикация на дисплея

Стр.

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Английски
4-32
Турски

Език

Индикация на дисплея

0-37
Стр.

Английски
Заключване на задния
диференциал

4-38
Турски

Английски
Режим на осветяване

Английски

4-37
Настройки

Турски

4-39
Турски

Английски
Оставащ пробег на
Системата за селективна
каталитична редукция

4-33
4-34
Турски

Английски
Бутон за отмяна на круиз
контрола.

4-157
4-276
Турски

Английски
Режим 2H (2WD)

Английски

4-38
Отворена/и врата/и.
Рестартиран двигател.

Турски

Турски

Английски
Режим 4H (4WD)

4-188

4-38
Турски

Английски
Откопчан предпазен
колан.
Рестартиран двигател.

Английски
Режим 4L (4WD, ниски)

4-38
Турски

4-188
Турски

0-38

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

0-39
Стр.

Английски
Моля, стартирайте
двигателя механично.

4-189
Турски

Английски
Поставете електронния
ключ близо до бутона
Start/Stop
Английски
За да стартирате,
натиснете спирачката
и след това натиснете
бутона Start/Stop
Междинен режим
(модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

4-99

Турски

4-100

Стартиране на двигателя
при нисък заряд на
акумулатора
(модели с Пасивна
система за влизане
и стартиране)
Турски

0-40

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Съобщение

Език

Индикация на дисплея

Стр.

Долна централна част на инструменталния панел
Наименование

Английски
Извеждане на статуса
на засичане (модели със
система за подпомагане
на паркирането)

4-213

Турски

0-41

ИНДЕКС НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ/СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ

Символ

Цвят

Стр.

Светлинен индикатор за активиране
на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред

Жълто

3-122

Светлинен индикатор за
дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника
отпред

Жълто

3-122

Външни огледала за обратно виждане
Наименование

Символ

Цвят

Стр.

Индикатор за мъртва точка - десен

Жълто

4-195
4-204

Индикатор за мъртва точка - ляв

Жълто

4-195
4-204

Цвят

Стр.

Червено

4-244

Предно стъкло
Наименование
Предупреждение за челен сблъсък

0-42

НАДПИСИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ

No.

Надписи за предупреждение/внимание в автомобила

1

• Надписите за предупреждение/внимание в автомобила ви указват много важни
инструкции и информация, с която трябва да се съобразите, за да гарантирате безопасно
и правилно използване на автомобила. Прочетете ги, преди да използвате автомобила.

Описание
Описание
SRS въздушна възглавница за
пътника отпред

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако някой от тези надписи е изтрит или нечетлив поради износване или надраскване,
се свържете с дилър на Isuzu за подмяна.

• Никога не поставяйте детско столче,
насочено назад, върху седалка,
обезопасена с активна въздушна
възглавница: могат да настъпят
смърт или сериозно нараняване на
детето.

• Някои примери за надписи за предупреждение/внимание са дадени на следващите
страници, но има много други, които не са показани. Освен това съдържанието на
тези надписи може да варира при различните модели.
• Показаните надписи за предупреждение/внимание може да са разположени на
различно място във вашия автомобил.
1

Надписи за предупреждение/внимание - вътре в кабината
Страната на водача

0-43

НАДПИСИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ ВНИМАНИЕ

Система за обезопасяване на детско
Вижте стр. 3-81
столче (CRS)
Бутон за активиране/дезактивиране
на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред
Вижте стр. 3-121

Страната на пътника отпред

3

1
2

2

Страната на водача

Страната на пътника отпред
3

3

No.

2

Описание

No.

Описание

1

Въздушно налягане на гумите

2

Избор на режим 2WD - 4WD

2

Странична въздушна възглавница

3

Предпазител

3

Предупреждение за избягване на прищипване на ръце от страничната
врата (модел с удължена кабина)

0-44

НАДПИСИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ

Надписи за предупреждение/внимание - извън кабината
No.
1

1

Описание
Индекс за употреба на дизелови
горива (модели за европейския
пазар)

Надписи за предупреждение/внимание - двигателно отделение
4
1

3

2

No.

Описание

1

Акумулатор

2

Капачка на радиатора

3

Охлаждаща течност на двигателя

4

Вредни емисии

1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

• Идентификационен номер на автомобила (VIN) и Номер на двигателя

1-2

1-2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА
Идентификационен номер на автомобила (VIN) и
номер на двигателя

Идентификационният номер на автомобила (VIN) и номерът на двигателя са необходими
за регистрация на автомобила ви. Те са необходими и когато автомобилът ви минава
официални прегледи. Трябва да предоставите тези номера на вашия дилър на Isuzu,
когато закарате автомобила си за ремонт или поръчвате нови части. Дилърът ще може
да изпълни поръчаната услуга по-компетентно и бързо.

VIN
Разположение на VIN номера на рамата
VIN номерът е отпечатан върху дясната
централна част на рамата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

1-3

VIN табелка (предната лява страна
на предното стъкло)
VIN табелката е разположена в предната
лява страна на предното стъкло.

СЪВЕТ
• Тази VIN табелка е добавена само
при модели за европейския и
турския пазар.

Идентификационна табелка
Идентификационната табелка в лявата
част на двигателното отделение указва
VIN номера, както и друга информация
като опционалните кодове.

Маркировка E-mark (ECE)
Маркировката E-mark (ECE) се намира в
горната част на радиатора в двигателното
отделение.

VIN табелка (двигателно отделение)
VIN табелката в горната част на радиатора
в
двигателното
отделение
указва
информация, например VIN номер.

СЪВЕТ
• Маркировката E-mark (ECE) е
добавена само при модели за
европейския, израелския и турския
пазар.

1-4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

VIN номерът съдържа голям обем от информация, включително кодовете на автомобила
и моделите на двигателя, както е показано по-долу.

M P A

T F R

1

8

7

J

2

Раздел

L

T

3

4

0

0

0

0
5

Описание

1

Световен индекс на производителя (WMI)

2

Код на модела
TFR87J: 4 × 2, дълго междуосие, модел двигател RZ4E
TFS87J: 4 × 4, дълго междуосие, модел двигател RZ4E

3

Код на моделната година
L: Модел 2020
M: Модел 2021
N: Модел 2022

4

Код на завода

5

Сериен номер

СЪВЕТ
• Тълкуването на VIN номера може да варира в зависимост от пазара.
За повече информация попитайте своя дилър на Isuzu.

0

1

1-5

Опционални кодове
Идентификационната табелка указва и опционални кодове. Тези кодове са трисимволни,
буквеноцифрени и всеки отговаря за определен компонент в автомобила.
Ще може да използвате тези кодове, за да идентифицирате модела или типа двигател,
трансмисията или други компоненти, когато автомобилът ви се нуждае от преглед или
друг вид обслужване.

Опционални
кодове
LNC

Опционални
кодове

Двигател
RZ4E-TCX

Трансмисия

Y6A

AWR6B45

Y6S

MVL6S

Опционални
кодове

Окачване

7YC

2WD с висок просвет

G50

Задно, тежкотоварно

Опционални
кодове

Други компоненти

NW9

Електронна
стабилизираща
система

8CL

Заключване на
диференциала

K30

Круиз контрол

K59

Адаптивен круиз
контрол

СЪВЕТ
• Има и други опционални кодове освен посочените по-горе. В зависимост
от пазара даден опционален код може да не бъде показан. За подробни
спецификации на вашия автомобил се обърнете към дилър на Isuzu.

1-6

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Номер на двигателя
Отпред

2

Номерът на двигателя е отпечатан в
лявата задна част на двигателния блок.

● Преди шофиране

2-2

● Предпазен колан с обтегач и SRS въздушни възглавници

2-20

● Превозване на деца

2-25

● Шофиране

2-28

● Офроуд шофиране

2-46

● Теглене на ремарке

2-47

● Модели с автоматична трансмисия

2-56

● Модел със задвижване на четирите колела (4WD)

2-61

● Спиране и паркиране

2-64

● Предупреждения при шофиране в горещи райони

2-71

● Предупреждения при шофиране в студени райони

2-72

● Безопасност

2-77

● Предотвратяване на повреди

2-82

● Кога трябва да посетите вашия оторизиран сервиз на Isuzu

2-86

● Дифузер за твърди частици (DPD)

2-89

● Селективна каталитична редукция с урея (SCR)

2-91

● Ограничител на скоростта

2-94

● Събиране на информация за автомобила

2-94

Тази глава съдържа информация и предупреждения, които трябва да
спазвате за безопасна и комфортна работа на автомобила.
Прочетете ги, преди да използвате автомобила.

2-2

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Преди шофиране
Правилната грижа и шофиране са важни не само за удължаване на експлоатационния
живот на автомобила, но и за подобрен разход на гориво и моторно масло. Шофирайте
внимателно и предпазливо.

Извършвайте ежедневни проверки (преди шофиране)
СЪВЕТ
• За безопасно и комфортно шофиране
си записвайте изминатите разстояния
и състоянието на автомобила по
време на пътуване. Извършвайте
проверки през подходящи интервали
и осъществявайте поддръжка в
съответствие с установеното при
проверките. Ако при проверка се
установи нередност или е възникнала
нередност при последното шофиране
на автомобила, закарайте автомобила
на ремонт при най-близкия дилър на
Isuzu, преди да го шофирате отново.
Ежедневни проверки (проверки
преди шофиране)
Вижте стр. 6-16

2-3

Използвайте определеното гориво
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Бавно отворете капачката на резервоара за гориво. Бързото отваряне може
да доведе до изблик на гориво поради промяна в налягането.
• Използвайте дизелово гориво, определено в съответните стандарти
за автомобилни емисии. За съответното дизелово гориво вижте
„Препоръчителни течности, смазочни продукти и дизелови горива“.
• Не добавяйте и не смесвайте горива с ниско качество или бензин, керосин,
горива на алкохолна основа или горива, които не са дизелови, или добавки
за премахване на вода или други добавки за горива. Стартирането на
двигателя с неподходящо гориво в резервоара е много опасно, тъй като може
да повлияе негативно на горивния филтър и да причини влошено движение
на частите, смазвани с гориво, в инжекторите, освен това може да повлияе
негативно на компонентите на двигателя и може да доведе до повреда на
автомобила или дори пожар.
• Ако по погрешка добавите неподходящо гориво в резервоара, го източете
напълно.

ВНИМАНИЕ
• Използването на дизелово гориво, различно от определеното в съответните
стандарти за автомобилни емисии, може да попречи на съответствието на
автомобила с местните законови изисквания.

СЪВЕТ
• Не използвайте дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра, отколкото
дизеловото гориво, определено в съответните стандарти за автомобилни
емисии. Използването на дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра
може да повлияе негативно на двигателя, на системата за намаляване на
вредните емисии или на системата за рециркулация на отработени газове и
потенциално да доведе до повреда на автомобила.

Капачка на резервоара за гориво
Вижте стр. 3-51
Гориво
Вижте стр. 2-73
Препоръчителни течности, смазочни
продукти и дизелови горива
Вижте стр. 6-147
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Използване на бензиностанции на самообслужване

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Икономично шофиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избягвайте ненужна работа на празен
ход и високи обороти на двигателя

[Спазвайте следните инструкции, когато зареждате автомобила]

Работата на двигателя на празен ход
по-дълго от необходимото е хабене на
гориво. Двигателят е достатъчно загрял,
когато е изведено нивото на температурата
на охлаждащата течност.
Спрете двигателя, когато чакате някого
или разтоварвате багаж и т.н., дори
ако автомобилът е паркиран само за
малко. Работата на двигателя на високи
обороти не само харчи гориво, но и
създава неудобство на хората наоколо
заради шума и отработените газове. Не
форсирайте двигателя.

• Спрете двигателя и затворете вратите и стъклата на автомобила.
• Дръжте цигари и други пламъци далеч от автомобила.
• Преди да отворите капачката на резервоара за гориво, докоснете метален
предмет, за да разредите статичното електричество от тялото си. Ако имате
натрупано статично електричество по тялото си, докато зареждате автомобила,
искра, предизвикана от разреждането му, може да възпламени горивото и да
доведе до изгаряния.
• Когато пълните, пъхнете накрайника дълбоко в гърлото на резервоара. Ако се
опитате да напълните повече гориво, като дръпнете накрайника от гърлото на
резервоара, може да се разлее гориво, създавайки опасност.
• Цялата процедура на зареждане (от отварянето на капачката на резервоара
до приключване на зареждането и затварянето на капачката) трябва да се
извършат от един човек. Други хора може да носят статично електричество.
Не им позволявайте да се приближат до накрайника. Човекът, който извършва
процедурата по зареждане, не трябва да се връща до седалката си в автомобила
по средата на процедурата. По този начин той/тя може да прихване статично
електричество.
• Спазвайте всички предупреждения на бензиностанциите.
• Избършете горивото, което се е разляло при зареждането.
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Избягвайте рязко потегляне и рязко ускорение

Рязкото потегляне и ускорение води до значително увеличаване на разхода на гориво.
Опитайте се да ускорявате плавно, без да натискате силно педала на газта.

Шофирайте с икономична скорост

Шофирането прекалено бързо води до по-голям разход на гориво. Шофирайте,
спазвайки ограниченията за скоростта. Освен това постоянното потегляне и спиране,
ускорение и забавяне значително ще увеличи разхода на гориво. Старайте се да
шофирате с постоянна скорост, доколкото е възможно.

Шофирайте с подходящата предавка

ВНИМАНИЕ
[Внимание при презареждането на автомобила]
• Внимавайте да не вдишате изпарения от горивото, докато зареждате.
Капачка на резервоара за гориво
Вижте стр. 3-51

Прекаленото увеличаване на оборотите на двигателя при ускорение и шофирането
с ниска скорост на висока предавка ще увеличи разхода на гориво. Изберете
подходящата предавка в зависимост от условията на трафика и товара, който
превозвате.

Използвайте системата за празен ход

Работата на празен ход, когато автомобилът е спрял, увеличава разхода на гориво.
Избягвайте излишна работа на празен ход, когато автомобилът е спрял, като
използвате системата за празен ход.

Избягвайте задръствания и планирайте пътуването си предварително

Шофирането в задръстване ще увеличи разхода на гориво. Избягвайте задръствания
и планирайте пътуването си предварително, доколкото е възможно.

Разтоварете ненужния товар преди шофиране

Колкото по-тежък е пренасяният товар, толкова повече се увеличава разходът на
гориво. Разтоварете ненужния товар преди шофиране. Наслагването на кал и сняг по
автомобила също увеличава разхода на гориво. Изчистете калта или снега, преди да
потеглите.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Уверете се, че въздушното налягане в гумите е правилно

Редовно проверявайте въздушното налягане в гумите и се уверете, че винаги е
правилно. Правилното налягане ще спомогне за намаляване разхода на гориво.

Използвайте климатичната система умерено

Ползването на климатичната система влияе на разхода на гориво. Опитайте се да
поддържате климатичната система на подходяща температура и избягвайте задаване
на прекалено ниска температура. Също така изключвайте климатичната система,
когато не е необходима.

Избягвайте неравни пътища

Шофирането по неравни пътища ще доведе до по-голяма загуба при предаване на
мощност и увеличен разход на гориво.

Старайте се да извършвате правилна поддръжка

Задръстването на въздушния филтър, влошаването на моторното масло и
неправилната настройка на двигателя и др. намаляват динамиката на автомобила
и увеличават разхода на гориво. Извършвайте необходимите проверки, настройки и
смени съгласно Графика за поддръжка.

Товарене и разтоварване на багаж
ВНИМАНИЕ
• Когато товарите или разтоварвате багаж покрай пътя и багажът, покривалото,
частите на каросерията и/или други неща закриват задните светлини, стоповете,
аварийните светлини, мигачите и/или отражателите, предупредете други
водачи и минувачи, като поставите знаци или предупредителни триъгълници
на видимо място.
• Когато товарите или разтоварвате багаж покрай пътя, изберете място, където
е разрешено спирането и паркирането и няма да пречите на други водачи и
минувачи.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

2-7

Натоварвайте автомобила правилно
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не движете автомобила, докато
има човек на задното стъпало или в
товарния отсек.
• Претоварването може да доведе
до инциденти, тъй като прилага
прекалено голямо напрежение на
болтовете на джантите, което води
до счупване на болтовете и откачане
на колелата.

ВНИМАНИЕ
• Теглото на полезния товар трябва да
се ограничи в рамките на брутното
тегло на автомобила (GVW) и да
бъде разпределено между предната
и задната ос, така че да не надхвърля
капацитета на осите.
• Изключително опасно е да се претоварва автомобилът или да се натоварва с багаж само от едната страна.
Натоварете автомобила правилно,
като спазвате максималния капацитет
на товарене.
• Неправилното натоварване може да
дестабилизира товара. То също така
може да доведе до претоварване
в определена точка, което води до
повреда на товарния отсек и рамата.
• Претоварването прилага ненужно
напрежение върху частите на автомобила. Това може да скъси експлоатационния живот на автомобила и да
причини инциденти.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Внимание при товарене

Неправилно

Правилно

Поставете товара в центъра на
товарния отсек, не в предната
или задната част.
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Натоварване с тежки предмети
ВНИМАНИЕ
• Ако товарът е тежък, се погрижете да
не се изплъзне, като го обезопасите
със стоманени въжета.

Когато използвате подпори
под товара, ги разполагайте
равномерно по дължината му.
Не позволявайте дълги предмети
да се подават извън задния
край на товарния отсек, когато
пренасяте товари с дължина,
по-голяма от дължината на
товарния отсек на автомобила.
По-добре използвайте подпори,
за да повдигнете товара под
ъгъл. Избягвайте товаренето
само с 2 опорни точки.

Не пристягайте
пристягайте товара
товара прекалено
прекалено плътно
плътно
Не
СЪВЕТ

Използвайте въжета и
подходящо покривало за
обезопасяване на товара, за
да не падне от товарния отсек.
Използвайте ремъци, за да не
позволите на покривалото да
се обърне от вятъра.
Избягвайте поставяне на
твърде високи товари. Това
може да доведе до накланяне
на автомобила настрани при
страничен вятър и при завой.

• За да не падне товарът от товарния
отсек, е важно да го обезопасите
с въжета и подходящо покривало.
Но ако го пристегнете прекалено
плътно, може да повредите задната
врата и товарния отсек.

Брутно натоварване на ос (GAW) и
Брутно маса на автомобила (GVW)
Вижте стр. 8-4
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Не товарете тежки предмети върху покривните релси

Капачки за релси

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При автомобили с покривни релси
спазвайте следните предупреждения
и използвайте релсите правилно:
- Когато товарите багаж на покривните
релси, използвайте стойката за багаж
на покрива.
- Когато използвате стойката за багаж
на покрива, следвайте ръководството
за монтаж на стойката, за да
обезопасите правилно багажа.
- Когато товарите багаж върху стойката,
се уверете, че е здраво монтирана.
От време на време проверявайте
товара, за да се уверите, че не се е
разхлабил при пътуването.
- Не натоварвайте багаж, който
надхвърля общата дължина на
автомобила, общата ширина на
автомобила и общия полезен товар.
- Максималният
капацитет
на
покривните
релси
е
100
кг.
Уверете се, че общата маса на
багажа и стойката за багаж на
покрива(включително фиксиращите
елементи) не надхвърля максималния
капацитет на товарене.
- Когато се натовари багаж на
покривните релси и стойката за багаж
на покрива, центърът на тежестта на
автомобила се премества по-високо,
затова внимавайте, когато шофирате,
тъй като има възможност да изгубите
контрол над автомобилаи/или той
може да се преобърне при висока
скорост, страничен вятър, ускорение,
забавяне, рязко спиране, завиване,
смяна на лентата и др.

Централна част

2-11

ВНИМАНИЕ
• Уверете се, че поставяте ръцете
си върху централната част
на покривните релси, докато
извършвате действия като
измиване на автомобила. Ако
предните или задните капачки на
покривните релси бъдат дръпнати
силно, могат да се измъкнат и
да предизвикат наранявания на
човека, който ги дърпа.
• Не дърпайте покривните релси
нагоре или настрани.

Уверете се, че няма запалими материали между
кабината и товарната платформа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Внимавайте краищата на въжетата
или ръбовете на покривалото да не
попадат по-ниско от средата между
кабината и товарната платформа.
По време на работа на автомобила
топлината от двигателя може да ги
подпали. Внимателно обезопасете
краищата на въжетата или ръбовете
на покривалото.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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Не слагайте прекалено много багаж на седалката на
пътника отпред или задната седалка

Не поставяйте предмети на инструменталния панел
или бордното табло

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Поставяйте предметите в легнало
положение. Не слагайте предметите
така, че да са по-високи от облегалката.
Рязко спиране или сблъсъци могат да
доведат до изхвърчане на предмета
напред, което да причини инциденти,
щети и/или наранявания.
• Не слагайте предмети върху наклонена
облегалка. Рязкото спиране може
да причини изхвърчане на предмета
напред, което да доведе до инциденти.

Не дръжте гориво и спрейове в кабината
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Изключително опасно е да държите
гориво и спрейове в кабината. Ако
подобен контейнер се възпламени
или разкъса, може да причини
пожар или експлозия.

• Поставянето на предмети на инструменталния панел или бордното
табло може да намали видимостта
на водача и да попречи на
шофирането и така да се стигне до
инциденти. Също и при ускорение
или завиване, предметите може
да се преместят и да наранят
пътниците.

Поддържайте пода около седалката на водача
чист и празен
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Изключително опасно е празни
метални кутии, празни бутилки или
други предмети да се търкалят по
пода, тъй като могат да попаднат
под педала на спирачката и да
попречат на използването му. За
правилното функциониране на
педалите е важно и правилното
поставяне на стелките. Неправилно
поставените стелки биха могли да
попречат на свободното движение
на педалите.
• Не използвайте повърхността на
бордното табло за съхраняване на
предмети, които се търкалят, тъй
като те биха могли да попречат на
шофирането ви.

2-14

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Уверете се, че стелките са поставени правилно
Отвор за монтиране на щипката

Щипка

Уверете се, че стелките са създадени за
модела и моделната година на автомобила
и са здраво захванати за мокета преди
употреба. Когато ги поставяте, се уверете,
че щипките към стелките са правилно
монтирани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Използвайте щипките към стелките,
за да се уверите, че стелките са здраво
прикрепени. В противен случай стелките
може да се разместят и да попречат на
педалите по време на шофиране, което
предотвратява правилната работа и
води до сериозни инциденти.
• Не използвайте стелки, които са
предназначени за друг модел или
моделна година на автомобила,
дори ако са оригинални стелки на
Isuzu.
• Когато поставяте стелка на пода под
седалката на водача, използвайте
стелката, предназначена за това
място.
• Не използвайте стелки, поставени
една върху друга, в обратната посока
или с лицевата част надолу.
• Редовно проверявайте дали стелките
са здраво закрепени с включените
към тях щипки. По-специално винаги
проверявайте, след като сте махнали
стелките, за да измиете автомобила,
и т.н.
• Преди шофиране и при изключен
двигател натиснете всеки педал додолу, за да се уверите, че стелката
не пречи на педалите.
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Изберете обувки, подходящи за шофиране
ВНИМАНИЕ
• Изберете обувки, които гарантират
правилна работа с педалите
при шофиране. Употребата на
неподхо-дящи обувки може да
доведе до инциденти.

Седнете правилно на седалката
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте облегалката като
седалка, когато е в сгънато положение.
Ако пътниците не седят правилно на
седалките си, при рязко спиране или
сблъсък това може да доведе до
фатални наранявания или смърт.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Затягане на предпазния колан

Правилна поза при шофиране

Винаги закопчавайте предпазния си колан.
Седнете изправени, с плътно притисната
към седалката долна част на гърба и
долна част на колана възможно най-ниско
върху бедрената кост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди шофиране нагласете седалката, подглавника, волана и огледалата в позиции,
които ви осигуряват правилна поза при шофиране. Уверете се, че седалката е здраво
закрепена, като се опитате да я разклатите напред-назад, и закопчайте предпазния
колан. Всички други пътници трябва да закопчаят предпазните си колани.

Модел с електроуправляеми седалки
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Езиче на ключалката
Катарама
Дръжте възможно най-ниско
върху бедрената кост

Предпазни колани

Вижте стр. 3-72

Регулиране на седалката
Регулирането на седалката за правилна
поза на шофиране е от огромна важност
за безопасността.
Седалки

Вижте стр. 3-58

Предупреждения за затягане на
предпазния колан

Модел с механични седалки

А

Разположете долната част на колана
възможно най-ниско върху бедрената си
кост.

B

Разположете горната част на колана така,
че да попада върху рамото (да не докосва
врата, брадичката или лицето ви).

C

Уверете се, че коланът не е усукан, когато го
слагате.

Защо?
Натискът, прилаган от
предпазния колан при
сблъсък, би бил опасен,
ако коланът не е поставен
правилно.
За да гарантирате, че е
напълно ефективен.
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Пътници и предпазни колани

Регулиране на огледалата

Само един човек трябва да използва един
предпазен колан по едно и също време.

Проверете и регулирайте всяко огледало,
за да се уверите, че осигурява добър изглед
към задната и страничните зони около
автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулирайте седалката преди шофиране. Постигнете правилна поза на
шофиране, леко разклатете седалката, за да се уверите, че е здраво закрепена, и
сложете предпазния си колан, преди да започнете да шофирате. Всички пътници
трябва да закопчаят предпазните си колани.
• За дете, което е толкова малко, че коланът докосва лицето му или не попада
върху бедрената кост, използвайте подходяща система за обезопасяване с
детско столче (CRS), налична в търговската мрежа, вместо предпазен колан.
Използването на предпазен колан може да бъде опасно.
Превозване на деца

Вижте стр. 2-25

Регулиране на позицията на волана
Може да нагласите позицията на волана
в посока нагоре-надолу.
След като регулирате, се уверете, че
воланът и лостът за заключване са
фиксирани.

Заключено
Отключено
Лост за заключване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• След като сте регулирали волана, се опитайте да го издърпате нагоре-надолу,
за да проверите дали е здраво закрепен на място, преди да потеглите.
• Нагласете позицията на волана, преди за започнете да шофирате. Регулирането
на позицията на волана по време на шофиране е изключително опасно, тъй
като воланът може да започне да се движи нагоре-надолу и да попречи на
прецизното управление.
Напълно регулируемо кормилно управление
Вижте стр. 3-68

Огледала

Вижте стр. 3-69

Превозване на бременни или болни
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазен колан
върху рамото

Предпазен колан
върху скута

• Бременни жени или болни хора в
автомобила също трябва да слагат
предпазен колан. Но предвид риска,
че при сблъсък коланът ще приложи
натиск върху раменете, корема и
гърдите, бременните жени и болните
хора трябва да се посъветват с лекар
преди това.
- Бременните жени трябва да
използват триточкови предпазни
колани.
- Те трябва да разполагат долната
част на колана удобно възможно
най-ниско върху бедрената кост
(не върху корема). Също така
трябва да закопчават колана си
така, че горната част да попада
върху гърдите, не върху корема.
- Ако предпазният колан не е
закопчан правилно, той може
да се впие в корема при рязко
спиране или сблъсък, наранявайки
не само бременната жена, но и
нероденото дете, като така ги
подлага на опасност от сериозно
нараняване или смърт.
Предпазни колани

Вижте стр. 3-72
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Предпазен колан с обтегач и SRS въздушни възглавници
Предпазният колан с обтегач и
Системата от въздушни възглавници
за допълнително обезопасяване (SRS)
работят, когато автомобилът е подложен
на удар, надхвърлящ определено нивона
сила.
Спазвайте следните инструкции, за да
предотвратите понасянето на сериозни
или фатални наранявания от вас и
пътниците ви поради действието на
предпазния колан с обтегач и въздушната
възглавница.
Вижте стр. 3-72
Предпазни колани
Предпазен колан с обтегач и SRS
въздушни възглавници
Вижте стр. 3-100
Кога и как работят предпазният колан
с обтегач и SRS въздушните
възглавници
Вижте стр. 3-108

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• SRS въздушните възглавници са най-ефективни, когато се използват заедно с
предпазен колан с обтегач.
• Предпазният колан с обтегач и SRS въздушните възглавници може да не работят
в зависимост от ситуацията в момента на сблъсъка. Вижте „Кога и как работят
предпазният колан с обтегач и SRS въздушните възглавници“ за подробности.
• Преди да шофирате автомобила, нагласете седалката си в правилна позиция
за шофиране и закопчайте предпазния колан правилно. Не сядайте по-близо от
необходимото до волана и не се облягайте на него. (Оставете разстояние от 25 см
или повече между гърдите си и центъра на волана.) Не позволявайте на пътника
отпред да слага ръцете или краката си на инструменталния панел и да седи с
лице или гърди, близо до него. Когато въздушните възглавници се активират, вие
или пътникът отпред може да пострадате от изгаряне или сериозно нараняване
на ръката или лицето.
• Не се облягайте на вратата и страничните части на тавана. Когато страничната
въздушна възглавница и въздушната възглавница тип „завеса“ се активират, може
да пострадате от изгаряне или сериозно нараняване на ръката или лицето.
• При модели с въздушна възглавница между водача и пътника отпред не се
облягайте повече от необходимото на частта от седалката към вътрешната страна
на автомобила. Когато въздушната възглавница се активира, може да причини
изгаряне или сериозно нараняване на ръцете или лицето.
• Не шофирайте с поставени вещи между вас и въздушната възглавница или в скута
ви. Ако въздушната възглавница се активира, вещите може да ударят лицето ви.
Това също така пречи на нормалното активиране на въздушната възглавница,
което е опасно.
• Вземайте следните предпазни мерки, когато возите дете в автомобила. В противен
случай детето може да получи фатално нараняване при удара с активираната
въздушна възглавница.
- Не шофирайте с дете, стоящо пред която и да е от въздушните възглавници
или седящо в скута ви. Това е опасно, тъй като детето ще получи много
силен удар от активираната въздушна възглавница.
- Никога не използвайте Система за обезопасяване с детско столче, насочена
назад, на седалка, обезопасена с активна въздушна възглавница: могат да
настъпят смърт или сериозно нараняване на детето. Етикетът на сенника от
страната на пътника отпред показва предупредителни пиктограми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Продължение)
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Стикер
Освежител за
въздух

Стикер

Кука

Ръкохватка

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

• Ако направите неоторизирани модификации по автомобила или монтирате
неоторизиран аксесоар, предпазният
колан с обтегач и въздушните възглавници може да не функционират
правилно.

• При модели с въздушна възглавница
за коленете, с изключение на модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране, не прикрепвайте тежки
или остри предмети към ключа. Това е
опасно, тъй като те могат да попречат
на нормалната работа на въздушната
възглавница за коленете или да
излетят при активирането й.

• Ако воланът бъде сменен с нестандартен или му бъде залепен стикер,
има опасност от неизправност на
системата или стикерът да излети при
активиране на системата. Залепването
на стикери или слагането на аксесоари
или освежители за въздух върху
бордното табло или инструменталния
панел също е опасно. Те могат да
попречат на правилната работа на
въздушната възглавница или да
излетят при активиране на системата.
• При модели със странична въздушна
възглавница или въздушна възглавница между водача и пътника отпред
не покривайте седалките при никакви обстоятелства. Ако мястото,
където се активират страничната
въздушна възглавница или въздушна
възглавница между водача и пътника
отпред,е покрито или върху него
е поставен предмет, въздушните
възглавници няма да функционират
правилно. Съществува и опасност от
летящи предмети при активиране на
системата.
• При модели с въздушна възглавница
тип „завеса“, ако твърди предмети като
закачалки или аксесоари са закачени
на ръкохватката или куката за палто,
те могат да попречат на нормалната
работа на въздушната възглавница
тип „завеса“ и могат да излетят при
активиране на системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Продължение)

• Не прилагайте излишна сила и не
удряйте силно зоната на въздушната
възглавница или основата на В
колоната/С колоната. Това може
да доведе до ненужно активиране
на въздушната възглавница или
предпазния колан с обтегач.
• Извършването на всяко от следните
действия може да изисква специални
предпазни
мерки.
Консултирайте
се със своя оторизиран сервиз на
Isuzu, преди да направите което и
да е от следните неща. В противен
случай предпазният колан с обтегач и
въздушната възглавница могат да се
активират, без да е необходимо, което
да доведе до неочаквано обтягане на
предпазния колан или активиране на
въздушната възглавница, причинявайки
нараняване на пътника. Неправилното
извършване на всяко от тези действия
ще се отрази негативно на работата на
системата, причинявайки неизправност
или повреда.
- Поправката или замяната на
волана, инструменталния панел,
централната конзола, части около
педала на газта, предната седалка,
части около тавана или части около
основата на В колоната/С колоната.
- Поправката,
замяната
или
премахването на предпазния колан
с обтегач и въздушната възглавница
или бракуването на модел, който
има предпазен колан с обтегач и
въздушна възглавница.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Продължение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
- Когато се монтира аудио оборудване
и аксесоари или се правят
модификации по каросерията.
- Модификациите по предната част
на автомобила (броня, рама и
др.), монтирането на оборудване
(гребло за сняг и др.), извършването
на модификации по рамата или
промени
във
височината
на
автомобила
чрез
неодобрени
методи и/или материали.
- Поправка или боядисване на панели
в предната част на автомобила или
кабината.

Вижте стр. 3-58
Седалки
Бутон за активиране/дезактивиране на
SRS въздушна възглавница от страната
на пътника отпре
Вижте стр. 3-121

2-25

Превозване на деца
Слагане на дете на задната седалка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При модели с двойна кабина препоръчваме да сложите детето на задната
седалка. Ако сложите детето на седалката отпред, това може да разсейва водача
или детето може да докосва системите за управление, което може да доведе до
неочакван инцидент.

Използване на предпазни колани или Система за
обезопасяване с детско столче (CRS)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Детето ви трябва да е обезопасено с предпазен колан. Когато шофирате с малко
дете, което не може да сложи предпазен колан, използвайте подходяща система
за обезопасяване с детско столче (CRS).
• Не шофирайте автомобила, ако дете стои пред някоя от въздушните възглавници
или върху седалките, или го държите в ръце, или седи в скута ви.
• Не позволявайте на детето да седи на обикновена възглавница, за да вижда през
прозореца. Това е опасно, защото тялото на детето не може да бъде обезопасено
при внезапно спиране или инцидент.
• При модели с двойна кабина препоръчваме да инсталирате Система за
обезопасяване с детско столче на задната седалка.
• Никога не използвайте Система за обезопасяване с детско столче, насочена
назад, на седалка, обезопасена с активна въздушна възглавница: могат да
настъпят смърт или сериозно нараняване на детето. Етикетът на сенника от
страната на пътника отпред показва предупредителни пиктограми.
Вижте стр. 3-72
Предпазни колани
Система за обезопасяване с детско
столче (CRS)
Вижте стр. 3-81
Бутон за активиране/дезактивиране на
SRS въздушна възглавница от страната
на пътника отпред
Вижте стр. 3-121
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Внимавайте, когато отваряте и затваряте вратите и
стъклата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Вратата трябва да бъде отворена,
затворена
и
заключена
от
възрастен. Внимавайте да не
прищипете ръцете и краката на
детето при отваряне или затваряне
на
вратата.
За
по-сигурно
използвайте ключалките за врати
със защита за деца при моделите с
двойна кабина.
• Не
позволявайте
на
малки
деца да използват бутоните за
електроуправляемите стъкла, тъй
като съществува риск да прищипят
ръцете или главата си на стъклото.
Използвайте бутона за заключване
на електроуправляемите стъкла,
когато пътувате с дете в автомобила.

Ключалки на вратите със защита за
деца (модели с двойна кабина)
Вижте стр. 3-34
Бутон за заключване на
електроуправляемите стъкла
Вижте стр. 3-49
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Не позволявайте на детето да подава главата или
ръцете си през стъклото
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не позволявайте на детето да
подава главата, ръцете или други
части на тялото си през стъклото,
независимо дали автомобилът се
движи или е спрял. Това е опасно,
тъй като детето може да бъде
ударено от превозни средства и
др. извън автомобила.

Вземете детето със себе си, когато напускате
автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не
оставяйте
дете
само
в
автомобила. Децата могат да
натискат бутоните за управление на
автомобила и да причинят неочакван
инцидент.
Също
така
интериорът
на
автомобила може да стане опасно
горещ, когато се нагрее от слънцето,
което може да доведе до сериозни
опасности за здравето като топлинен
удар и дехидратация, а в най-лошия
случай и смърт.
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Внимавайте с вредните емисии

Шофиране
Правилната грижа и шофиране не само ще удължат експлоатационния живот на
автомобила, но и ще подобрят разхода на гориво и моторно масло.

Използване на новия автомобил
Работата и експлоатационният живот на автомобила ви зависят пряко от грижата
и отношението, което автомобилът ви ще получи през първоначалния период на
разработване. Ето защо е препоръчително през първоначалния период на разработване
от 1000 км да спазвате внимателно следните предпазни мерки.
1. Препоръчва се оборотите на двигателя да се ограничават до под 3000 об./мин.
2. Избягвайте форсиране на двигателя, внезапно потегляне и ненужно рязко спиране.
3. Винаги оставяйте двигателя да работи на празен ход, докато загрее добре.

Проверете около автомобила, преди да стартирате
двигателя
Преди да потеглите, направете проверка
за безопасност и се уверете, че няма деца
или препятствия около автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да стартирате двигателя,
се уверете, че няма запалими
материали
под
или
около
автомобила. Наличието на такъв
материал може да доведе до
пожар. Ако има дърво на 50
см
(приблизително
20
инча)
от източника на топлина на
автомобила,
то
представлява
сериозна опасност, тъй като може
да се деформира или обезцвети от
топлината или да се подпали.
Стартиране на двигателя

Вижте стр. 4-4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Емисиите съдържат въглероден оксид, който е отровен газ без цвят и мирис.
Вдишването на изпаренията може да доведе до отравяне с въглероден оксид
и смърт.
• Не дръжте двигателя включен за какъвто и да е период от време на място
без добра вентилация. Особено опасно е да включвате двигателя в гараж или
друго закрито място, което лесно може да се изпълни с отработени газове, тъй
като това може да доведе до отравяне с въглероден оксид и смърт.
• От време на време проверявайте ауспуха. Ако забележите някакъв дефект
(например, повредена свръзка или дупка или пукнатина, причинена от
корозия), закарайте автомобила за преглед и поддръжка в най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu. Използването на автомобила, без дефектът да е
отстранен, би било опасно, тъй като отработените газове могат да навлязат в
кабината и да причинят отравяне с въглероден оксид и смърт.
• Ако листа, сняг или друго е заседнало на вентилационната решетка на
автомобила, вентилационната система няма да функционира правилно.
Премахнете всякакви препятствия като листа и сняг. Използването на
автомобила, без препятствията да са отстранени, би било опасно, тъй като
отработените газове могат да навлязат в кабината и да причинят отравяне с
въглероден оксид и смърт.
• Ако отработени газове навлязат в кабината през вратите или стъклата на
автомобила по време на шофиране, могат да причинят отравяне с въглероден
оксид и смърт.
• Ако отработени газове навлязат в кабината, отворете изцяло всички стъкла и
нагласете селектора за вътрешен/външен въздух в позиция за външен въздух.
Незабавно закарайте автомобила за преглед и поддръжка в най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu. Използването на автомобила, без дефектът да е
отстранен, би било опасно, тъй като отработените газове могат да навлязат в
кабината и да причинят отравяне с въглероден оксид и смърт.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако автомобилът не е бил използван

Стартиране на двигателя
Модел с механична трансмисия

СЪВЕТ
• Преди да използвате автомобил, който не е бил използван продължително време,
проверете двигателя, трансмисията и раздатъчната кутия за течове на масло и
се уверете, че маслото е на необходимото ниво. Ако няма достатъчно масло, то
няма да достига и смазва добре компонентите, което ще доведе до повреда.
• Сменете течността AdBlue® в автомобил, който не е бил използван от 1 година
или повече. В противен случай може да се стигне до неизправност на Системата
за селективна каталитична редукция с урея (SCR).
• Стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход поне 5 минути.
Проверете за необичайни шумове.
• За инструкции относно загряването на двигателя вижте раздел „Стартиране на
двигателя“.
Стартиране на двигателя

Вижте стр. 4-4

Не оставяйте двигателя да работи в гараж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Стартирането на двигателя на място
с лоша вентилация може да доведе
до отравяне с въглероден оксид и
смърт. Изберете добре проветрено
място, когато стартирате, загрявате
или оставяте двигателя да работи
на празен ход.
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Модел с автоматична трансмисия

ВНИМАНИЕ
• Уверете се, че ръчната спирачка е
дръпната. При модели с механична
трансмисия се уверете, че скоростният лост е в позиция N, и след това
натиснете педала на съединителя
и на спирачката докрай, преди да
стартирате двигателя. При модели с
автоматична трансмисия се уверете,
че лостът за предавките е в позиция
P и след това натиснете педала на
спирачката докрай, преди да стартирате двигателя.
• Седнете на мястото на водача,
преди да стартирате двигателя.
Ако не седите на мястото на водача
(ако например се пресягате през
стъкло или през отворена врата), не
можете да потвърдите позицията N.
Ако стартирате двигателя на модел
с механична трансмисия, докато
ско-ростният лост е в позиция,
различна от N, автомобилът няма
да потегли.
Стартиране на двигателя

Вижте стр. 4-4
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Никога не спирайте двигателя, докато шофирате
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Докато шофирате автомобила, не
превключвайте режима на мощност
на друго освен ON (Вкл.) (модели
с пасивна система за влизане и
стартиране) или не превключвайте
бутона за стартиране на друга
позиция освен ON (Вкл.) (модели
без пасивна система за влизане и
стартиране).
Ако двигателят спре, докато автомобилът се движи, спирачките няма
да работят правилно, а воланът ще
стане изключително твърд и труден
за управление. Двигателят също може
да се повреди.
• Спирането на двигателя по време
на шофиране би било изключително
опасно, защото усилването ще спре
да работи, което ще направи волана
изключително труден за въртене.
• Спирането на двигателя по време
на шофиране би било изключително
опасно, тъй като предупредителните
индикатори, светлинните индикатори
и др. електрически вериги ще спрат
да работят изцяло.
• При модели без пасивна система за
влизане и стартиране задаването на
бутона за стартиране в позиция LOCK
(Заключено) по време на шофиране
би било изключително опасно, защото
ключът може да излезе и по този начин
да заключи волана и да попречи на
управлението му.

Бутон Start/Stop на двигателя

(модели с Пасивна система за
влизане и стартиране)
Вижте стр. 4-112

Бутон за стартиране на двигателя

(модели без Пасивна система за
влизане и стартиране)
Вижте стр. 4-115
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Не забравяйте да освободите ръчната спирачка
СЪВЕТ
• Ако потеглите с включена ръчна спирачка, можете да повредите спирачната
система.
• Преди да потеглите, се уверете, че ръчната спирачка не е включена, като
проверите дали свети предупредителният индикатор за ръчната спирачка.
Предупредителен индикатор за
ръчната спирачка
Вижте стр. 4-55
Ръчна спирачка
Вижте стр. 4-145

Потегляне на автомобил с механична трансмисия
СЪВЕТ
• Потеглете внимателно на 1-ва предавка. Потеглянето на висока предавка,
потеглянето бързо или приплъзването на съединителя продължително време при
потегляне ще повреди съединителя.

Движение на заден ход
Ако не виждате зоната зад автомобила
достатъчно добре, за да се уверите, че е
безопасно да потеглите назад, излезте от
автомобила и проверете зад него.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Подходящи предавки
Шофирайте със скорост, която не причинява
навлизане на стрелката на тахометъра в
червената зона.

СЪВЕТ
• Преминаване към по-ниска предавка
се използва по две причини:
- За спиране с помощта на двигателя
по стръмни и/или дълги склонове
надолу;
- За бързи реакции и икономия на
гориво по склонове нагоре.
[Предупреждения за преминаване към
по-ниска предавка]
• Ако позволите форсиране на
двигателя, това може да го повреди.
Не позволявайте форсиране на
двигателя при преминаване към пониска предавка.
• Шофиране нагоре по склон
Преминете към по-ниска предавка
по-рано, за да не претоварвате
двигателя.
• Шофиране надолу по склон.
По принцип трябва да използвате
същата
предавка,
която
сте
използвали при изкачването нагоре
по склона. Шофирайте със скорост,
която не причинява форсиране
на двигателя (надхвърляне на
лимита на об./мин.) и навлизане
на стрелката на тахометъра в
червената зона.
Вижте стр. 4-15
Тахометър
Механична трансмисия
Вижте стр. 4-146
Автоматична трансмисия
Вижте стр. 4-147
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Предупреждения при шофиране
• Концентрирайте се върху безопасното
шофиране, като спазвате всички законови
ограничения на скоростта, пътни знаци и
светофари.
• Докато шофирате автомобила, не превключвайте режима на мощност на друго
освен на ON (Вкл.) (модели с пасивна
система за влизане и стартиране) или
не превключвайте бутона за стартиране
на друга позиция освен ON (Вкл.) (модели
без пасивна система за влизане и стартиране). Усилването ще спре да работи
и така силно ще затрудни кормилното
управление. Освен това спирачките няма
да работят добре, излагайки ви на огромна
опасност.
• Ако забележите необичаен шум, мирис
или вибрации от която и да е част на автомобила, незабавно спрете на безопасно
място и проверете.
• Ако се включи предупредителен индикатор, докато шофирате, незабавно спрете
на безопасно място и проверете.
• При модели с механична трансмисия не
слагайте крака си на педала на съединителя,
освен когато използвате скоростния лост.
Това би довело до преждевременно износване на съединителя.
• Намалете скоростта достатъчно при
приближаване на завой. Натискането
на спирачките или рязкото завъртане
на волана при завой може да доведат
до изместване на товара, поднасяне на
гумите и преобръщане на автомобила.
• По време на шофиране не слагайте
ръката си върху скоростния лост/лоста
за избор на предавките, освен ако не сменяте предавката. Това може да повреди
трансмисията.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

• Избягвайте отъркването на гумите отстрани в бордюра или шофирането през
вдлъбнатини и изпъкналости на пътя. Може да повредите джантите или гумите,
което да доведе до спадане или спукване на гума.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Шофиране надолу по дълъг склон

При шофиране надолу по дълъг склон,
спирайте с помощта на двигателя и педала
на спирачката. Спирането с помощта на
двигателя при ниска предавка намалява
натоварването на педала на спирачката
и осигурява по-добро спирачно усилие.
При модели с автоматична трансмисия
не използвайте автоматичния режим, тъй
като той не осигурява ефективна работа на
двигателя. Използвайте само механичния
режим за спиране с помощта на двигателя.

• Когато се спускате по стръмен склон, избягвайте шофирането назад, колкото е
възможно. Шофирайте напред бавно при спускане по склон.
• В сравнение с движението напред спирачният път при движение назад е по-дълъг
и реакциите на волана са по-бавни.
• Ако трябва да шофирате автомобила назад, правете го много внимателно и
постепенно, като се придвижвате и спирате постоянно, за да можете по всяко
време да спрете.
• Спирачките осигуряват силно спирачно усилие само с лек натиск на педала.
Не натискайте педала на спирачката силно, освен при спешни ситуации.
• Шофирането нощем е по-опасно от шофирането денем, защото полезрението
намалява. Поддържайте ниска скорост и достатъчна дистанция.
• Ако шофирате в мъгла, включете предните фарове за мъгла (ако има такива),
задните фарове за мъгла (ако има такива) и шофирайте бавно, използвайки
осевата линия на пътя като ориентир. Опасно е да използвате само светлините
на автомобила пред вас, тъй като те може да създадат оптични илюзии.
Шофирайте внимателно.
• Скоростта по магистралата е по-висока от скоростта по обикновен път, затова
е по-опасно. Освен това повреда на магистралата представлява опасност за
другите автомобили и може да причини инцидент. Концентрирайте се върху
безопасното шофиране. Не забравяйте да извършвате ежедневни проверки
преди шофиране и да използвате техники за шофиране по магистрала.
• Усещането за това колко бързо се движите се изкривява по време на дълги
пътувания по магистрала. Постоянно поглеждайте скоростомера и поддържайте
подходяща дистанция до автомобила отпред.
• При високоскоростно шофиране дори малко завъртане на волана причинява
голямо движение на автомобила. Въртете волана бавно.
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ВНИМАНИЕ
• Честата употреба на педала на спирачката може да причини въздушни мехури
и фадинг, което намаля ефективността на спирачките.
• Бъдете много внимателни, когато спирате с помощта на двигателя при ниска
предавка, тъй като може да се стигне до форсиране на двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА
[Какво са "въздушни мехури"]
• Ако спирачките прегреят поради честа употреба, спирачната течност завира от
топлината и образува въздушни мехури.
Натискането на педала на спирачката просто компресира въздушните мехури;
налягането не се предава на цилиндрите на колелата, така че ефективността
на спирачките рязко спада. Този феномен се нарича "въздушни мехури".
[Какво е "фадинг"?]
• Честата употреба на спирачките може да доведе до прегряване, така че силата
на триене на повърхностите намалява и спирачките стават по-неефективни от
нормалното. Този феномен се нарича "фадинг".
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Шофиране в лоши климатични условия
(дъжд, заледени пътища, заснежени пътища и т.н.)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Шофиране по заснежени или заледени пътища
Внимание при хлъзгави пътища

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

• При хлъзгави пътища никога не ускорявайте бързо, не спирайте внезапно,
не намалявайте скоростта бързо и не
правете резки движения с волана.

• При лоши климатични условия видимостта е намалена и хлъзгавата пътна
настилка увеличава спирачния път. Шофирайте по-бавно, отколкото бихте
шофирали при хубаво време. Освен това избягвайте резки завъртания на
волана и внезапно спиране. Използвайте двигателя и педала на спирачката,
за да намалите скоростта.

• Има риск от намалено сцепление
между гумите и пътната настилка и
от удължаване на спирачния път.
Опасността от заледени пътища
е особено голяма на мостове, на
сенчести места и там, където има
локви. Поддържайте ниска скорост
и използвайте вериги или зимни
гуми при заснежени или заледени
пътища.

СЪВЕТ
• Съществува риск от аквапланинг, особено там, където водата се събира върху
пътната настилка. Шофирайте със скорост, която ви позволява да запазите
пълен контрол.
• Ако не можете да избегнете шофирането по наводнен път, първо проверете
дълбочината на водата и след това минете през нея с бавна постоянна скорост.
Има риск водата да навлезе в цилиндрите на двигателя и да го повреди
(хидравличен удар). Поддържайте ниска скорост и шофирайте изключително
внимателно.

ЗАБЕЛЕЖКА
[Какво е "аквапланинг"?]
• Ако даден автомобил се шофира с висока скорост по път, който е покрит с вода,
може да се образува пласт от вода между гумите и повърхността на пътя, което
да доведе до загуба на сцепление на гумите и плъзване по водната повърхност.
Този феномен се нарича "аквапланинг". Той е опасен, тъй като прави волана и
спирачките неизползваеми.
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• Използвайте по-ниски предавки,
за да преодолеете ефекта на
забавяне на двигателя. Натискайте
педала на спирачката леко.

ЗАБЕЛЕЖКА
• На заснежен или заледен път с автомобил с автоматична трансмисия, когато
натиснете педала на спирачката, можете да потеглите от място в механичен
режим на 2-ра предавка и да зададете лоста за смяна на предавките на
позиция + (към по-горна предавка).
• Ако искате да освободите автомобила от сняг, по който гумите могат да поднесат
леко чрез увеличаване на оборотите на двигателя, можете да натиснете бутона
ESC OFF, за да дезактивирате само системата за контрол на сцеплението (TCS).
• При модели със заключване на диференциала използвайте заключването, когато
искате да освободите автомобила от снега.
Вижте стр. 2-75
Вериги
Бутон за заключване на задния
диференциал
Вижте стр. 4-128
Автоматична трансмисия
Вижте стр. 4-147
Електронна стабилизираща
система (ESC)
Вижте стр. 4-164
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Обърнете внимание на това
как въртите и усещате волана

ВНИМАНИЕ
• Върху заснежени пътища водата и
снегът, изхвърлени от гумите, могат
да замръзнат и да се натрупат във
вътрешността на калниците, което
прави волана труден за завъртане.
От време на време излизайте от
автомобила и отстранявайте натрупания сняг. Не използвайте остри
предмети за премахване на снега.
Острите ръбове могат да повредят
гумените части.
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Премахване на сняг от долната страна на шасито

Погледнете под автомобила и отстранете всички буци лед, които са полепнали по
шасито. Внимавайте да не повредите някой компонент.

СЪВЕТ
• Не използвайте остри предмети за премахване на снега. Острите ръбове могат да
повредят гумените части.

Шофиране върху лоша пътна настилка (пясък или кал)
Ако не можете да избегнете шофирането
през дълбока кал, използването на вериги
за гуми е ефективен начин да избегнете
засядането.

Проверявайте спирачките
от време на време

ВНИМАНИЕ
• Ако шофирате или паркирате автомобила върху заснежена настилка,
може да се образува лед по спирачките, което да намали тяхната ефективност. От време на време, докато
шофирате, натискайте педала на
спирачката леко и проверявайте
ефективността му. Обърнете внимание на автомобилите пред и зад вас,
когато проверявате спирачките по
този начин.
• Също така проверете ефективността
на спирачката възможно най-скоро,
когато потеглите, след като автомобилът е бил паркиран. Ако спирачките
не работят добре, шофирайте бавно
и внимателно натиснете педала на
спирачката няколко пъти, докато
спирачките изсъхнат и започнат да
работят нормално.

СЪВЕТ
• Когато шофирате върху пясък или кал, избягвайте рязкото спиране, внезапното
ускорение и резките движения на волана. Подобни действия могат да причинят
засядане на автомобила и да направят невъзможно изваждането му.
• След като сте шофирали през дълбока кал, всякаква кал, полепнала по
автомобила, може да попречи на кормилното управление, спирачките и двигателя.
Измийте автомобила и отстранете всякаква кал и други наслагвания.
• При модели с автоматична трансмисия задайте 2-ра или 1-ва позиция, за да
избегнете прегряване на трансмисията при теглене или когато шофирате бавно в
кал, пясък, по заснежени пътища или стръмни склонове.
• Сензорите за скорост на автомобила са монтирани на колелата. Когато премахвате
кал и други наслагвания, внимавайте много да не повредите компонентите.
• Не използвайте остри предмети за премахване на калта. Острите ръбове могат
да повредят гумените части.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• На кален път с автомобил с автоматична трансмисия, когато натиснете педала на
спирачката, можете да потеглите от място в механичен режим на 2-ра предавка и
да зададете лоста за смяна на предавките на позиция "+" (към по-горна предавка).
Това осигурява по-добро сцепление и по-безопасна работа на автомобила.
• Ако искате да освободите автомобила от кал, по която гумите могат да поднесат
леко чрез увеличаване на оборотите на двигателя, можете да натиснете бутона
ESC OFF, за да дезактивирате само системата за контрол на сцеплението (TCS).
Поддръжка на екстериора
Автоматична трансмисия

Вижте стр. 6-132
Вижте стр. 4-147

Бутон за заключване на задния
диференциал
Вижте стр. 4-128
Антиблокираща система на
Вижте стр. 4-159
спирачките (ABS)
Електронна стабилизираща
система (ESC)
Вижте стр. 4-164
Когато шофирате по лоши пътища
Вижте стр. 7-28
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Когато автомобилът е бил управляван по наводнен път
или е бил измит
Проверете
спирачките!

ВНИМАНИЕ
• Ако се налага да шофирате автомобила по наводнен път, да го измиете
или да го паркирате в район, който се
наводнява, може да попадне вода в
спирачките и да намали тяхната ефективност. Ако след това спирачките не
работят добре, шофирайте бавно
и внимателно натиснете педала на
спирачката няколко пъти, докато
спирачките изсъхнат и започнат да
работят нормално.

СЪВЕТ
• Ако се налага да шофирате автомобила
по наводнен път или да го паркирате в
район, който се наводнява, незабавно
го закарайте при дилър на Isuzu, който
да провери за следните неща:
- Ефективност на спирачките;
- Проникване на вода или повреда
на барабанните или дисковите
спирачки;
- Повреда на двигателя, причинена
от проникване на вода;
- Късо съединение на електрически
компоненти;
- Ниво на маслото и влошаването
му (замърсяване) в двигателя,
трансмисията, диференциала и
раздатъчната кутия;
- Смазване на всеки компонент.
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Страничен вятър

2-45

Ако долната страна на автомобила
се удари силно в препятствие

СЪВЕТ
• Ако автомобилът е подложен на въздействието на страничен вятър и поднесе
настрани, здраво хванете волана, намалете до скорост, която ви позволява
да сте в пълен контрол, и коригирайте посоката. Автомобилът може да бъде
подложен на въздействието на страничен вятър в следните ситуации:
- Излизане от тунел, шофиране по мост, шофиране покрай бряг или шофиране
през проходи;
- Ако бъде изпреварен от голям камион или автобус;

СЪВЕТ
• Ако долната страна на автомобила се удари силно в препятствие, спрете на
безопасно място, където автомобилът няма да пречи на трафика, и проверете
за теч на спирачна течност, гориво или повреда на компоненти. Ако някоя част
на автомобила е повредена или счупена, незабавно закарайте автомобила за
преглед и поправка при най-близкия дилър на Isuzu.

- Ако изпреварва голям камион или автобус.

Справяне със спаднала или спукана гума по време на
шофиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако усетите каквато и да е аномалия
в някоя от гумите по време на
шофиране, веднага спрете на
безопасно място. Ако продължите
да шофирате със спу-кана гума,
излишна сила ще бъде при-ложена
върху болтовете на колелата, което
може да доведе до счупването им и
до откачването на колелото.

СЪВЕТ
• Ако гумата ви спадне или се спука по време на шофиране, спокойно хванете
волана и постепенно натиснете педала на спирачката, за да забавите скоростта
си. (Рязкото спиране може да е опасно, тъй като може да доведе до изместване
на волана на една страна.) Спрете автомобила на безопасно място и сменете
гумата, ако автомобилът е оборудван с резервна гума, или поправете гумата,
ако автомобилът е оборудван с комплект за спешна поправка на гуми.
Инструменти

Вижте стр. 6-8

Резервна гума

Вижте стр. 6-72

Работа с крик

Вижте стр. 6-77

Смяна на гума

Вижте стр. 6-82

Ако предупредителен индикатор
започне да свети или мига
СЪВЕТ
• Ако предупредителен индикатор започне да свети или мига, не го пренебрегвайте
и не продължавайте да шофирате. Предприемете коригиращи действия, като
се консултирате с обясненията на измервателните уреди и предупредителните
индикатори.
Как да разчитате инструментите

(Разположение на инструментите)

Вижте стр. 4-14

Разположение на предупредителните
и светлинните индикатори
Вижте стр. 4-20
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Офроуд шофиране
При офроуд шофиране внимателно проверете състоянието на пътя, наклона и други
фактори и шофирайте с по-ниска скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато шофирате офроуд или по
изключително неравни пътища,
шофирайте с по-ниска скорост.
Избягвайте подскачането, резките
завои и удрянето на предмети в
автомобила. Ако не спазвате тези
предупреждения, може да изгубите
контрол над автомобила или да
го обърнете. Освен това може да
нанесете щети на автомобила.
• Не слагайте ръце между спиците на
волана, когато шофирате офроуд.
Ако колелата на автомобила внезапно променят посоката си, воланът
може да се завърти и да нарани
ръцете ви. Не слагайте палците си
от вътрешната страна на волана,
когато го хващате.
• По наклонени повърхности шофирайте направо, под прав ъгъл на
наклона. Шофирането успоредно на
наклона (както при други подобни
автомобили) може да доведе до
преобръщане на автомобила.
• След като сте шофирали по кал,
пясък или наводнени пътища, се
уверете, че спирачките функционират правилно.
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Теглене на ремарке
Автомобилът е проектиран за транспортиране на пътници и товари. Когато обаче
използвате подходящото оборудване, можете да теглите ремарке при определени
условия.
Тегленето на ремарке влияе значително на управлението, динамиката, спирането,
издръжливостта и разхода на гориво.
За вашата безопасност и тази на другите използвайте оборудване, специално
предназначено за вашия автомобил. Неправилното оборудване или свързване може
да нанесе щети по автомобила ви и евентуално да доведе до телесни повреди. Когато
теглите ремарке, от съществена важност е да сте особено внимателни при шофиране.
Повреди или неизправност вследствие на теглене на ремарке с комерсиална цел не се
покриват от гаранцията на Isuzu.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Следвайте препоръките в това ръководство, преди да теглите ремарке. В
противен случай може да се стигне до сериозни наранявания и смърт. За
повече информация се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Ограничения за маса
Ограниченията за натоварване и маса, посочени по-долу, трябва да бъдат спазвани за
поддържане на вашата удовлетвореност от шофирането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не надхвърляйте ограниченията за маса, посочени по-долу. Надхвърлянето
на допустимата маса е опасно. Това би нанесло щети на автомобила ви
и евентуално може да доведе до телесни повреди. Проверете масите и
натоварването с обикновен кантар или в магистрален патрулен център,
оборудван с кантар.
Брутна комбинирана
маса(GCW)

Модел
автомобил

Брутна комбинирана маса (GCW)

Брутната
комбинирана
маса
(GCW)
е равна на комбинираната маса на
вашия автомобил, включваща масата
на пътниците и товара (както и всички
аксесоари на автомобила), плюс общата
маса на ремаркето.

Брутна комбинирана маса

2WD

5 850 кг

4WD

5 950 кг
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Брутна маса на автомобила (GVW)

Брутна маса на автомобила (GVW)
Брутната маса на автомобила (GVW) е равна
на комбинираната маса на ненатоварения
автомобил (включително всички аксесоари
на автомобила), пътниците, товара,
теглича на ремаркето, масата в точката на
прикачване на ремаркето и опционалното
оборудване. Тази стойност е посочена на
табелката с идентификационния номер на
автомобила (VIN), разположена в предната
лява част на двигателното отделение.

Брутно натоварване на предната ос (GAW)

Брутно натоварване на ос (GAW) и
Брутна маса на автомобила (GVW)
Вижте стр. 8-4
Идентификационен номер на
автомобила (VIN) и Номер на двигателя
Вижте стр. 1-2

Брутна маса на ремаркето (GTW)
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Брутна маса на ремаркето (GTW)
Брутната маса на ремаркето (GTW) е равна
на сумата от масата на ремаркето и масата
на товара.

Модел
автомобил

Брутна комбинирана маса

2WD

2 500 кг
3 500 кг
(модели за европейския, израелския, турския и мароканския пазар)
3 000 кг
(модели за хонгконгския и сингапурския пазар)

4WD

Брутно натоварване на ос (GAW)
Брутното натоварване на ос (GAW) е равно
на натоварването върху предната или
задната ос (включително всички аксесоари
на автомобила).

Брутно натоварване на задната ос (GAW)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Маса в точката на прикачване

Маса в точката на прикачване
Масата в точката на прикачване е равна на
натоварването в точката на свързване на
ремаркето.

Измерете натоварването, когато ремаркето
е свързано. Тази стойност е посочена на
табелката с идентификационния номер на
автомобила (VIN), разположена в предната
лява част на двигателното отделение.
Брутно натоварване на ос (GAW) и
Брутна маса на автомобила (GVW)
Вижте стр. 8-4
Идентификационен номер на
автомобила (VIN) и Номер на двигателя
Вижте стр. 1-2

Модел
автомобил

Брутна комбинирана маса

2WD

100 кг

4WD

245 кг

ВНИМАНИЕ
• Регулирайте масата на ремаркето, така че масата в точката на прикачване
да е по-голяма от 25 кг или 4% от капацитета на теглене. Масата в точката на
прикачване не надхвърля ограниченията за маса за дизайна на автомобила/
теглича.
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Модели с удължена/двойна кабина

Оборудванe

1060 мм

• Не използвайте тегличи с ос или оборудване, което не е подходящо за вашия
автомобил. Неправилното оборудване или свързване може да нанесе щети по
автомобила ви и евентуално да доведе до телесни повреди.

Комплект за свързване на ремарке

Можете да намерите комплекта за свързване на ремарке при вашия оторизиран сервиз
на Isuzu. Комплектът включва всички необходими свързващи елементи и инструкции за
правилно свързване.
Вижте илюстрацията за точките на свързване на лапата и максимално допустимия
надвес на лапата.

1 120 мм
(Модели без шаси кабина)
1 126 мм
(Модели с шаси кабина)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отпред
233.5 мм
Рама
Задна гума

93.5 мм
40 мм
146.2 мм

1126 мм

1060 мм

Точка на свързване
(ляво/дясно)
131 мм

63.8 мм
27 мм

55 мм

Максимално допустим надвес 1 447 мм

Проверете при вашия оторизиран сервиз за необходимото допълнително оборудване.
Само квалифициран механик трябва да монтира оборудването за теглене на
автомобила ви.

Отпред

Рама

233.5 мм

Задна гума

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

93.5 мм
40 мм
146.2 мм

Точка на свързване
(ляво/дясно)
131 мм

63.8 мм
27 мм

Максимално допустим надвес 1 447 мм

• Не модифицирайте електрическите системи на автомобила, за да ги
приспособите за теглене на ремарке, освен онези, посочени в инструкциите
към комплекта за свързване на ремарке от Isuzu. Неправилните модификации
могат да повлияят на издръжливостта на автомобила.

55 мм

СЪВЕТ
• След като приключите монтажа на комплекта за свързване на ремарке на Isuzu,
е необходимо да извършвате периодични проверки на оборудването, за да се
уверите в безопасната му работа.
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Обезопасителна верига

Винаги използвайте обезопасителна верига, която е подходяща за вашия автомобил
и ремарке. Проверете при производителя на вашето ремарке за необходимото
оборудване. Прекарайте обезопасителната верига под теглича и я прикрепете към
свръзките на теглича на ремаркето.
Обезопасителната верига ще попречи на ремаркето да падне на земята, в случай че
тегличът се откачи. За правилна употреба и свързване се консултирайте с производителя
на ремаркето.

Светлини на ремаркето

Светлините и оборудването на ремаркето трябва да са съобразени с местните законови
изисквания. Проверете при вашия оторизиран сервиз за конкретните изисквания.
Използвайте само оборудване, предназначено за вашия автомобил. Неправилното
оборудване или монтаж може да нанесе щети на електрическата система на автомобила
ви и да повлияе на гаранцията на автомобила. Консултирайте се с вашия оторизиран
сервиз на Isuzu относно монтажа.

Гуми

Винаги проверявайте състоянието на гумите на автомобила и ремаркето, преди да
потеглите. Заменете износените или повредени гуми, преди да потеглите.
Напомпайте гумите до препоръчаното налягане за студени гуми, посочено на етикета
за налягането в гумите, намиращ се на рамката на вратата на водача, и съгласно
стойностите, препоръчани от производителя на вашето ремарке.
Когато автомобилът тегли ремарке и брутното натоварване на оста (отзад) е 1 910 кг
или повече, автомобилът трябва да бъде шофиран със скорост 60 км/ч или по-ниска.
За автомобили с гуми 205R16C, 265/60R18 налягането в задните гуми трябва да е както
следва:

Размер на задните гуми
205R16C
265/60R18

Въздушно налягане в задните гуми
kPa (kgf/cm² / psi)
440 kPa (4,40 kg/cm² / 64 psi)
290 kPa (2,90 kg/cm² / 42 psi)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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Спирачки на ремаркето

Ремаркета с обща маса от 750 кг или повече изискват спирачки. Ако ремаркето ви е
оборудвано със спирачна система, се уверете, че тя отговаря на местните законови
изисквания.
Консултирайте се с производителя на вашето ремарке и с оторизиран сервиз на Isuzu
относно правилния монтаж и използване на спирачките на ремаркето

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не свързвайте спирачната система на ремаркето към хидравличната
спирачна система на автомобила. Това ще засегне сериозно спирачната
ефективност и функционирането на автомобила.

Поддръжка

Тегленето на ремарке ще се отрази на изискванията за поддръжка на автомобила поради
допълнителното натоварване. Ще са необходими по-чести интервали на поддръжка, за
да бъде гарантирана непрекъснатата удовлетвореност от автомобила. Свържете се с
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu относно препоръчаната поддръжка и сервизно
обслужване.
График за поддръжка на автомобили,
шофирани при тежки условия
Вижте стр. 6-146

Преди теглене на ремарке
Проверка на оборудването

Преди да използвате автомобила, проверете всички системи за безопасност, за да
гарантирате безопасна работа. Погрижете се автомобилът ви да е преминал подходяща
сервизна поддръжка, за да избегнете механични неизправности.
Уверете се, че товарът в ремаркето е обезопасен. Проверете дали огледалата ви за
обратно виждане отговарят на местните законови изисквания.
Проверете цялото оборудване, свързано със спирането, осветяването и безопасността,
за да се уверите, че работи правилно.
Вашата безопасност зависи от правилното функциониране и монтаж на оборудването.
Не използвайте автомобил с неизправности в оборудването.
Допълнителни външни огледала за обратно виждане трябва да бъдат прибавени към
автомобила, ако автомобилите отзад не се виждат ясно със стандартните огледала.
Регулирайте удължаващите рамене на тези огледала от двете страни на автомобила,
така че винаги да осигуряват максимална видимост към пътя зад вас.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
При теглене на ремарке
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Избягвайте да държите педала на спирачката натиснат прекалено дълго или
да прилагате спирачките прекалено често. Това може да причини прегряване
на спирачките и да намали ефективността им.
• Не теглете ремарке, когато резервната гума е поставена на теглещия автомобил.
• Не използвайте функцията за автопилот, когато теглите автомобил или
ремарке.
• Винаги паркирайте ремаркето на равна повърхност, ако е възможно.
• Използвайте блокиращи клинове и за автомобила, и за ремаркето, когато
паркирате.
• Препоръчва се ограничение на скоростта от 90 км/ч, когато теглите ремарке
по равен, прав, сух път. Не надвишавайте това ограничение, посоченото
ограничение на скоростта при теглене или ограничението на скоростта за
вашето ремарке, посочено в ръководството за употреба на ремаркето – което
от трите е най-ниската стойност. Когато теглите, нестабилността (клатенето
на ремаркето) се увеличава с увеличаването на скоростта. Надвишаването
на ограничението на скоростта може да доведе до загуба на контрол над
автомобила и може да причини инцидент.
Когато шофирате нов автомобил или автомобил, при който са сменени части на
силовия агрегат (двигател, трансмисия и диференциал), е препоръчително да не
теглите ремарке, докато не изминете 800 км.
• Когато теглите ремарке, от време на време проверявайте дали товарът е
обезопасен и дали осветяващото оборудване и спирачките на ремаркето работят.
• Поддържайте двойно по-голяма дистанция между автомобила пред вас и
вашия автомобил в сравнение с шофирането без ремарке. Тази предпазна
мярка ще спомогне за предотвратяването на внезапно спиране и резки завои.
• Избягвайте рязко потегляне или рязко ускорение.
• Избягвайте рязко кормилно управление и остри завои и намалявайте скоростта,
преди да завиете.
• Имайте предвид, че при завиване колелата на ремаркето ще са по-близо до
вътрешността на завоя от колелата на теглещия автомобил. Компенсирайте,
като направите по-широк радиус на завой от нормалното.
• Когато теглите ремарке, е необходима по-голяма дистанция от обичайното
за изпреварване на други автомобили. Тъй като комбинацията от автомобил
и ремарке има по-бавно ускорение и е по-дълга от обичайното, тя изисква
връщане към първоначалната лента, след като се отдалечите значително от
изпреварвания автомобил.
• Намалете скоростта и преминете към по-ниска предавка, преди да се спуснете
по дълги или стръмни склонове. Нестабилността на автомобила с ремарке е повероятна по стръмни дълги склонове надолу. Намалете скоростта и преминете
към по-ниска предавка, преди да се спуснете по дълги или стръмни склонове.
• Не правете рязка смяна към по-ниска предавка, докато се спускате по дълги
или стръмни склонове.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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Клатене на ремаркето
Множество фактори (напречен вятър, преминаващи автомобили, неравни пътища и
др.) могат да повлияят негативно върху работата на теглещия автомобил и ремаркето,
причинявайки нестабилност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако ремаркето започне да се клати, не ускорявайте.
• Ако ремаркето започне да се клати, избягвайте да прилагате спирачките силно
и рязко.
• Ако ремаркето започне да се клати, не се опитвайте да контролирате клатенето
чрез кормилното управление.
• Ако ремаркето започне да се клати, хванете здраво волана. Шофирайте право
напред. Започнете да отпускате педала на газта веднага, но постепенно, за да
намалите скоростта.

ВНИМАНИЕ
• След като клатенето на ремаркето е спряло, проверете за следното:
- Спрете на безопасно място.
- Свалете всички пътници от автомобила.
- Проверете гумите на теглещия автомобил и ремаркето.
- Проверете товара в ремаркето.
- Уверете се, че товарът не се е разместил.
- Уверете се, че масата в точката на прикачване е подходяща, ако е възможно.
- Проверете масата на товара в теглещия автомобил.
- Уверете се, че автомобилът не е претоварен, след като пътниците се качат
обратно.
• Когато продължите да шофирате, понеже не сте открили проблеми в
автомобила и ремаркето след появата на клатене, шофирайте със скорост,
по-ниска от скоростта в момента на клатенето на ремаркето.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Модел с автоматична трансмисия

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Натискайте педала на спирачката с десния си крак
СЪВЕТ

При модели с автоматична трансмисия
не е необходимо да се използва педал
за съединител; можете да потегляте,
да сменяте предавките и да спирате
автомобила само с помощта на селектора
на предавките,педала на газта и педала
на спирачката. Научете характеристиките
на модела с автоматична трансмисия
и как да го управлявате правилно.
Когато автомобилът е спрял, помнете да
натискате силно педала на спирачката и,
ако е необходимо, да зададете селектора
на предавките в позиция P или N и да
ползвате ръчната спирачка.
Веднага след стартиране на двигателя,
докато работи климатичната система,
оборотите на двигателя автоматично
се вдигат. Тъй като това предизвиква
по-голямо движение по инерция от
обикновено, натискайте силно педала на
спирачката.
Автоматична трансмисия
Вижте стр. 4-147
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• Седнете в правилната поза за
шофиране и използвайте десния
си крак, за да натискате педала
на спирачката и газта. За да не
натиснете по погрешка неправилния
педал, проверете позициите на
педалите и се упражнявайте да
слагате крака си на желания педал.
• За да гарантирате надеждна работа
на спирачката, използвайте десния
си крак за натискане на педала.

Основни действия при шофиране
Потегляне

Спирачка

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Докато седите в правилна позиция за
шофиране, силно натиснете педала на
спирачката с десния си крак и задайте
селектора на предавките в позиция
D (автоматичен или ръчен режим) за
движение напред или в позиция R за
движение назад.
2. Проверете дали зоната около автомобила
е свободна, проверете позицията на
селектора на предавките и индикатора
за предавките и след това освободете
ръчната спирачка.

[Движение по инерция]
• При работещ двигател и лост за предавките в позиция, различна от P или N,
мощността достига колелата дори когато педалът на газта не е натиснат, което
кара автомобила да се движи. Този феномен се нарича движение по инерция.
Колкото по-високи са оборотите на двигателя, толкова по-силна е инерцията и
по-голяма е вероятността автомобилът да се движи.

3. Вдигнете крак от педала на спирачката,
след това постепенно натиснете педала
на газта, за да потеглите.

ВНИМАНИЕ
• Когато потегляте по стръмен склон, задайте селектора на предавките в
позиция D или R, дръпнете лоста за ръчната спирачка и го дръжте, докато
натискате педала на газта. След като усетите, че автомобилът започва да се
движи, бавно освободете лоста за ръчната спирачка и потеглете.
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Движение

Скоростта на автомобила се регулира чрез внимателна работа с педала на газта.
Освен това скоростта на автомобила се намалява, когато е необходимо, чрез педала
на спирачката.

Временно спиране

1. Когато спирате автомобила временно, натиснете силно педала на спирачката,
докато селекторът на предавките е в позиция D (автоматичен или механичен
ръчен режим).
2. Когато потегляте след спиране, погледнете позицията на селектора на предавките
и индикатора за предавките и стартирайте автомобила, като бавно натиснете
педала на газта.

Паркиране

1. Активирайте ръчната спирачка, докато натискате педала на спирачката.
2. Задайте селектора на предавките в позиция Р, уверете се, че индикаторът за
предавките показва Р и след това бавно вдигнете крака си от педала на спирачката.
3. При модели с Пасивна система за влизане и стартиране спрете двигателя и
превключете режима на мощност на OFF. При модели без Пасивна система за
влизане и стартиране спрете двигателя и извадете ключа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Веднага след стартиране на двигателя, докато климатичната система работи,
оборотите на двигателя автоматично се вдигат, увеличавайки инерцията
повече от обикновено. Натиснете силно и задръжте педала на спирачката.
• Когато зададете селектора на предавките в позиция, различна от P или
N, инерцията ще накара автомобила да се задвижи. Когато потегляте,
натиснете и задръжте педала на спирачката, докато работите със селектора
на предавките.
• Не превключвайте селектора на предавките, докато натискате педала на
газта. Това е опасно, тъй като автомобилът може внезапно да потегли.
• Когато потегляте, погледнете позицията на селектора на предавките и
индикатора за предавките от съображения за безопасност.
• Внимателно използвайте педала на газта, тъй като скоростта се контролира
само от него при стартиране или ускорение.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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ВНИМАНИЕ
• Не форсирайте двигателя, когато автомобилът е спрял. Ако селекторът на
предавките е в позиция, различна от P или N, автомобилът ще се задвижи
внезапно и може да причини инцидент.
• Не слагайте селектора на предавките в позиция N, докато шофирате.
Спирането с помощта на двигателя става невъзможно, което може да доведе
до инцидент. Това може да доведе и до повреда в автоматичната трансмисия.
• Не напускайте мястото на водача, когато селекторът на предавките е в
позиция D (автоматичен или ръчен режим) или R, докато двигателят работи.
Автомобилът може да потегли. Когато напускате мястото на водача, се
уверете, че сте задали селектора на предавките в позиция Р и сте активирали
ръчната спирачка.
[Важни точки за безопасност]
• Дори ако планирате да шофирате на късо разстояние, заемете правилна
позиция за шофиране и се уверете, че можете добре да натискате педалите
на спирачката и газта.
• Когато движите автомобила на заден ход, вие се обръщате, за да гледате
назад и работата с педалите става по-трудна. Силно натиснете педала на
спирачката, докато обръщате тялото си. Също така свикнете веднага да
връщате селектора на предавките в позиция N след движение на заден
ход. Когато потегляте, погледнете позицията на селектора на предавките и
индикатора за предавките.
• Когато няколко пъти сте превключвали селектора на предавките между
предна и задна предавка за завои на няколко етапа или К-образни завои,
силно натиснете педала на спирачката и се уверете, че автомобилът е спрял
напълно, преди да преместите селектора.

ЗАБЕЛЕЖКА
• След като автомобилът е бил оставен за седмица или повече, може да не
стартира веднага, дори педалът на газта да е натиснат. В такива случаи
преместете селектора на предавките в позиция P и изчакайте няколко секунди,
докато двигателят работи на празен ход.
Индикатор за предавките

Вижте стр. 4-62
Автоматична трансмисия
Вижте стр. 4-147
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Действия, които могат да доведат до повреда на
автомобил с автоматична трансмисия
Действие, което може да доведе до повреда

Симптом на повредата

• Спиране на автомобила под наклон нагоре
със селектор на предавките в позиция,
различна от P или N, с увеличени обороти на
двигателя и ненатисната спирачка.
• Натискане на педала на газта и педала на
спирачката едновременно, докато селекторът
на предавките е в позиция D или R.

• Течността на автоматичната
трансмисия е прегряла.

• Използване на селектора на предавките,
докато двигателят работи на високи обороти.

• Предавките на автоматичната
трансмисия или съединителят
са претоварени.

• Задаване на селектора на предавките в
позиция P, преди колелата да са напълно
спрели.

• Механизмът за паркиране е
повреден.

• Поддържане на селектора на предавките в
позиция N при спускане по дълъг склон. (Това
е опасно, тъй като не може да се използва
двигателят за спиране.)

Модел със задвижване на четирите колела (4WD)
Задвижването на четирите колела не прави възможно шофирането на автомобила
абсолютно навсякъде. Подхождайте внимателно, когато използвате педала на газта,
волана и педала на спирачката. Съсредоточете се върху това да шофирате безопасно,
обръщайки внимание на състоянието и ъгъла на наклон на пътя.
Модел със задвижване на
четирите колела (4WD)
Вижте стр. 4-337

• Спиране на автомобила чрез натискане на
педала на спирачката продължително, докато
селекторът на предавките е в позиция D.

• Превключване на режим на мощност ACC
(модели с Пасивна система за влизане и
стартиране) или завъртане на контактния
ключ в позиция ACC или LOCK (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране),
докато автомобилът се движи.

2-61

Шофиране по заснежени или заледени пътища
На заснежен или заледен път шофирайте с
постоянна скорост и поддържайте скоростта
достатъчно ниска, за да е всичко под ваш
контрол. Когато ползвате спирачките, леко
натиснете педала няколко пъти, вместо да
го натискате веднъж силно. Едно силно
натискане на педала би било опасно, тъй
като може да накара автомобила да поднесе
и да направи волана безполезен.

СЪВЕТ
• Използвайте вериги и зимни гуми по
заснежени или заледени пътища.
• Автоматичната трансмисия не
е добре смазана.

Зимни гуми
Вериги за гуми

Вижте стр. 2-74
Вижте стр. 2-75

Шофиране по кал или пясък
Когато шофирате върху пясък или кал, се
движете възможно най-бавно, избягвайте
рязкото спиране, внезапното ускорение и
резките движения на волана.
Трудно е да се определи състоянието на
пътната настилка, когато шофирате по
пясък или кал, затова има риск от засядане.
Когато е необходимо, излезте от автомобила
и проверете състоянието на пътя.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Шофиране през вода
Автомобилът не е напълно водоустойчив.
Избягвайте шофирането през вода.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

2-63

Насоки за превключване между 2WD (задвижване на
задните колела) и 4WD (задвижване на четирите колела)
Режим на
задвижване

2WD
2H

4H (4WD, високи)

4WD
4L (4WD, ниски)

Бутон за режим
на задвижване
на четирите
колела (4WD)

СЪВЕТ
• Ако не можете да избегнете шофирането през вода, първо проверете
дълбочината на водата и след това минете през нея с бавна постоянна скорост.
Има риск водата да навлезе в цилиндрите на двигателя и да го повреди
(хидравличен удар).

Светлинен
индикатор

OFF

• Ако се налага да шофирате автомобила през вода, незабавно го закарайте при
дилър на Isuzu, който да провери следното:
- Ефективност на спирачките;
- Проникване на вода или повреда на барабанните или дисковите спирачки;
- Повреда на двигателя поради проникване на вода;

Условия на
шофиране

- Късо съединение на електрически компоненти;
- Ниво на маслото и влошаването му (замърсеност) в двигателя, трансмисията,
диференциала и раздатъчната кутия;

При нормално
шофиране по
обикновен път или
магистрала.

Мокри пътища,
заснежени
пътища, заледени
пътища или други
пътища, при които
автомобилът се
нуждае от повече
тяга от 2WD.

Стръмни склонове,
неравни , пясък,
кал или дълбок сняг
и други пътища, при
които автомобилът
се нуждае от
значителна тяга.

- Смазване на всеки компонент.

Обратен завой по стръмен склон
Когато правите обратен завой по стръмен
склон, има опасност автомобилът да се
обърне, щом пресече хълма. Шофирайте
внимателно,
подбирайки
настилката,
така че гумите от по-високата страна
да не попаднат на изпъкнала част от
повърхността на хълма.

СЪВЕТ
• Не поставяйте бутона за 4WD в позиция между позиции 2H и 4H или позиции 4H
и 4L. Това може да доведе до неизправност.

2-64

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

2-65

Безопасно паркиране по склон

Спиране и паркиране

ВНИМАНИЕ

Потегляне след временно спиране
ВНИМАНИЕ
• Свикнете да се оглеждате и да
се уверявате, че е безопасно да
потеглите след временно спиране
(на светофар например).

Паркиране

• Избягвайте
паркирането
на
автомобила по склон, доколкото
е възможно, и избирайте равно
място. Ако е неизбежно да
паркирате автомобила под наклон,
се уверете, че сте включили
ръчната спирачка и че автомобилът
не се движи. Isuzu препоръчва за
по-голяма безопасност да сложите
клинове на колелата.

• Изберете равно място, където спирането и паркирането са разрешени и където
автомобилът няма да пречи на трафика.

• При
модели
с
механична
трансмисия, ако автомобилът е
паркиран нагоре по склон, сложете
скоростния лост на 1-ва предавка, а
ако сте паркирали надолу по склон,
сложете лоста на задна предавка.

• Когато паркирате автомобила, се уверете, че сте задали скоростния лост в
позиция N (при модели с механична трансмисия) или селектора на предавките
в позиция P (при модели с автоматична трансмисия). Освен това дръпнете
ръчната спирачка и се уверете, че автомобилът не се движи.

• Оставете волана завъртян, така
че автомобилът да бъде спрян от
някакво препятствие (например
бордюра), в случай че потегли.

ВНИМАНИЕ

• Почистете светлините и светлоотразяващите елементи на автомобила, за да
гарантирате, че той може да бъде видян от други автомобили.

СЪВЕТ
• Освен в аварийни ситуации, не използвайте ръчната спирачка, докато
автомобилът не спре напълно. Използването на ръчната спирачка, преди
автомобилът да е спрял, може да причини повреда.
• Избягвайте паркирането за продължителен период от време с товар в
автомобила.
Ръчна спирачка

Вижте стр. 4-145
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Паркиране в студени райони
Когато се натрупа сняг около гумите и
фаровете, се опитайте да го изчистите,
преди да настъпи нощта. Не включвайте
ръчната спирачка в студени райони. Ако
оставите ръчната спирачка включена,
жилото и спирачните челюсти може да
замръзнат, което ще направи невъзможно
освобождаването ѝ. Уверете се, че сте
паркирали автомобила на скорост.
При модели с механична трансмисия се
уверете, че сте паркирали автомобила, като
сте задали скоростния лост на 1-ва или задна
предавка, когато сте на равно място. При
модели с автоматична трансмисия задайте
лоста за предавките в позиция P, проверете
дали P се изобразява на индикатора за
предавките, паркирайте автомобила на равно
място и след това изключете двигателя.
Не забравяйте да сложите клинове на гумите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако паркирате на място, където има много снеговалежи, снегът, който се
натрупва около автомобила, може да ограничи вентилацията. Ако двигателят
работи, докато автомобилът е при такива условия, отработените газове може
да навлязат в кабината и да доведат до отравяне с въглероден оксид. Вземете
предпазни мерки, като разчистите снега около автомобила например.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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Спане в автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да поспите в автомобила, се
уверете, че сте изключили двигателя
и задайте режима на мощност на
OFF (модели с пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртете
ключа за стартиране в позиция
LOCK (модели без пасивна система
за влизане и стартиране). В противен
случай всякакъв неволен контакт със
скоростния лост или педала на газта,
докато спите, може да накара автомобила да потегли, което да доведе
до инцидент.
- Ако оставите двигателя да работи
и неволно натискате педала на
газта, докато спите, двигателят,
дифузерът за твърди частици
(DPD), изпускателната система и
ауспухът може да се нагорещят
много и да се подпалят.
- Ако оставите двигателя да работи,
докато спите, а автомобилът
е паркиран на място, където
отрабо-тените газове могат да
навлязат в кабината (например
място със слаба вентилация),
може да се отровите с въглероден
оксид, което да доведе до смърт.

2-68

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Дръжте запалими материали далеч от автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запалим
материал

• След като сте шофирали през висока
трева, кал, камъни, пясък, вода и др.,
проверете дали няма трева, клони,
хартия, парчета плат, камъни, пясък
и др., полепнали или заклещени под
автомобила. Ако шофирате автомобила с подобни материали, заклещени или полепнали под шасито, може
да настъпи повреда или пожар.
Почистете шасито от тях.
• Дифузерът за твърди частици (DPD),
изпускателната система и ауспухът
са изключително горещи, докато
двигателят работи на празен ход
или веднага след шофиране на автомобила. За да предотвратите пожари,
се уверете, че около автомобила
няма запалими материали (например
трева, отпадъчна хартия, масла или
стари гуми). Бъдете изключително
внимателни, когато паркирате в гараж.
• Внимавайте с горещите отработени
газове, докато двигателят работи
на празен ход или веднага след
като е бил изключен. В противен
случай може да се изгорите.

Спиране и паркиране при работещ двигател
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато спирате и паркирате при работещ двигател: Ако автомобилът ви е с
механична трансмисия, задайте скоростния лост в позиция N. Ако автомобилът
ви е с автоматична трансмисия, задайте селектора на предавките в позиция
P и проверете дали P се изобразява на индикатора за предавките. След това
включете ръчната спирачка. Ако не предприемете тези мерки, всеки неволен
натиск върху педала на газта може да причини инцидент.
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Не докосвайте скоростния лост/селектора на
предавките, докато автомобилът е спрял и двигателят
работи на празен ход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не докосвайте скоростния лост/селектора на предавките, докато автомобилът
е спрял и двигателят работи на празен ход. Ако докоснете скоростния лост/
селектора на предавките в това време, можете да зададете дадена предавка
и автомобилът може да потегли, дори при включена ръчна спирачка. Рискът да
бутнете скоростния лост/селектора на предавките и да причините инцидент е
особено голям, когато сядате и ставате от седалката си.

Огледайте се преди да отворите врата
ВНИМАНИЕ
• Преди да отворите врата, проверете
зоната около автомобила, като се
огледате напред, назад и настрани.
Ако внезапно отворите врата, без да
се огледате, вратата може да бъде
ударена от автомобил зад вас или
пешеходец.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
При напускане на автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Когато напускате автомобила, включете ръчната спирачка, спрете двигателя и
заключете вратите. Не оставяйте ценности на видимо място в автомобила.
• Ако пътувате с дете, не го оставяйте само в автомобила. Ако детето докосне
бутоните за управление или оборудването, може да стане инцидент (например
автомобилът да потегли или да избухне пожар). Освен това вътрешността на
кабината може да се нагорещи опасно при горещо време.
• Не оставяйте очила или запалка в автомобила. Ако кабината се нагорещи,
запалката може да избухне, а пластмасовите лещи за очила или рамки да се
деформират или напукат.
• Не оставяйте автомобила без надзор, докато двигателят работи. Ако
двигателят прегрее, няма да сте там, за да реагирате на предупредителния
индикатор за прегряване на двигателя, на звуковия сигнал или на уреда за
температурата на охлаждащата течност на двигателя. Това може да доведе до
значителни щети на автомобила и вещите в него.

Потегляне, след като автомобилът е бил паркиран
Преди да потеглите, направете проверка
за безопасност и се уверете, че няма деца
или препятствия около автомобила.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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Предупреждения при шофиране в горещи райони
Двигателят ще е податлив на прегряване
в среда, където температурата е висока.
За да предотвратите прегряването на
двигателя, обърнете внимание на следното:

ВНИМАНИЕ
• Не слагайте вода от кладенци, речна
вода или друга твърда вода в охлаждащата система на двигателя. Това
би ускорило образуването на ръжда
и котлен камък.
Ако чуждо тяло (насекоми, кал и др.) заседне
във въздушните отвори на радиатора,
работата на охлаждащата система ще се
влоши. Проверете въздушните отвори за
задръстване и премахнете всякакви чужди
тела, като използвате чешмяна вода.
Работа с радиатора

Вижте стр. 6-41

СЪВЕТ
• Когато температурата на средата е
висока, изпаряването на течност от
акумулатора става по-бързо. Често
проверявайте нивото на течността
в акумулатора и при необходимост
добавяйте още течност.
Проверка на нивото на течността
в акумулатора
Вижте стр. 6-127
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Предупреждения при шофиране в студени райони

Комплект
за зимна
подготовка

Следните предупреждения се отнасят за
снежни и планински райони, ски курорти
и други области с изключително студено
време и/или снеговалежи. Използвайте ги
за справка и през зимата в други региони.
За доброто на автомобила ви нека
оторизиран сервиз на Isuzu да извърши
зимната подготовка, описана по-долу. Тази
подготовка трябва да се извърши, преди да
шофирате в студен район.
Моторно масло
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Защита на двигателя от преохлаждане
Преохлаждането на двигателя не само ускорява износването на важните части на
двигателя, но и влошава икономията на гориво.

Охлаждаща течност на двигателя
За да предотвратите повредата на двигателя
поради замръзване на охлаждащата течност
и да предпазите охлаждащата система от
корозия, смесете охлаждащата течност с
вода в подходяща концентрация.

Вижте стр. 6-22

Охлаждаща течност на двигателя
Вижте стр. 6-36
Течност за чистачки

Вижте стр. 6-98

Работа с акумулатора

Вижте стр. 6-119

Препоръчителни течности, смазочни
продукти и дизелови горива
Вижте стр. 6-147
Таблица с вискозитета на моторните и
трансмисионните масла
Вижте стр. 6-152
Гориво
Вижте стр. 2-73
Зимни гуми
Вижте стр. 2-74
Вериги за гуми
Вижте стр. 2-75

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сняг или препятствия около автомобила могат да ограничат вентилацията.
Ако двигателят работи, докато автомобилът е в такава ситуация, отработените
газове може да навлязат в кабината и да доведат до отравяне с въглероден
оксид или смърт. Вземете предпазни мерки, като разчистите снега и препятствията
около автомобила например.

ВНИМАНИЕ
• Не покривайте предната част на радиатора с вестници, картон или друг запалим
материал, за да повишите температурата на охлаждащата течност на двигателя.
• Ако оставите двигателя да загрее, но температурата на охлаждащата течност не
се повиши, закарайте автомобила при най-близкия дилър на Isuzu, за да провери
термостата.

Моторно масло
Моторното масло се сгъстява при спадане на температурата. Използвайте моторно
масло с вискозитет, подходящ за температурата на средата.

Гориво
Ако шофирате в студен регион през зимата, докато използвате дизелово гориво за потопли региони, което замръзва при сравнително висока температура, горивото може
да замръзне. Със спадането на температурата на средата горивото в резервоара и
тръбите може да започнат да замръзват и да затруднят стартирането на двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Спецификациите на дизеловото гориво се различават в зависимост от сезона
и региона.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато лед ви пречи да вкарате ключа в ключалката
или да отворите вратата
Ако се опитате да натиснете ключа в
ключалката, може да го огънете. А ако се
опитате да дръпнете вратата по-силно,
гуменото уплътнение около нея може
да се отлепи или повреди. Използвайте
топла вода, за да разтопите леда, след
това бързо забършете и отворете вратата.
Ако чистачките, електрическите странични
огледала или електроуправляемите стъкла
замръзнат, също използвайте топла вода, за
да разтопите леда и след това използвайте
системата. В противен случай може да
повредите механизма и да разредите
акумулатора. След това избършете водата.

Зимни гуми
Напречен разрез
на гума

Платформа

Използвайте зимни гуми със същия размер
като стандартните. Също така използвайте и
джанти със същия размер като стандартните.
Една зимна гума достига лимита си на износване, когато грайферите са се износили
наполовина. Тогава по грайферите стават
видими маркери, които показват, че гумата
вече не е подходяща за сняг. Сменете гумата
с нова.

ВНИМАНИЕ
• Избягвайте резки завъртания на волана и внезапно спиране. Използвайте
двигателя, за да намалите скоростта. Когато прилагате спирачките по заснежен
или заледен път, леко натиснете педала няколко пъти, вместо да го натискате
веднъж силно. Едно силно натискане на педала би било опасно, тъй като може
да причини приплъзване или поднасяне на автомобила.
• Избягвайте шофирането с висока скорост по сух път със зимни гуми.
• Съобразявайте се с местните законови изисквания, когато използвате зимни гуми.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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Вериги за гуми
Когато използвате, слагате и сваляте вериги за гуми, вижте ръководството с
инструкции, предоставено с веригите, и ги сложете/свалете, следвайки инструкциите
на производителя.
Използване на крика

Вижте стр. 6-77

ВНИМАНИЕ
• Сложете веригите плътно. Ако шофирате автомобила с хлабави вериги, те
могат да попречат на други компоненти или да паднат, което би довело до
неочакван инцидент.
• Не надхвърляйте 30 км/ч или скоростта, препоръчана от производителя на
веригите, ако е по-ниска от 30 км/ч.
• Ако чуете необичаен шум, това може да е признак, че някоя от веригите се
е скъсала или е паднала частично. Незабавно отбийте на безопасно място и
проверете състоянието на веригите.
• Дифузeрът за твърди частици (DPD), Системата за селективна каталитична
редукция с урея (SCR), изпускателната система и ауспухът са изключително
горещи, докато двигателят работи или веднага след шофиране на автомобила,
така че внимавайте да не ги докосвате.
• Внимавайте да не се нараните на ръбовете на автомобила, докато работите с
веригите.

СЪВЕТ
• Не слагайте вериги на предните гуми. Уверете се, че слагате вериги с подходящ
размер на задните гуми.
• Ако вашият автомобил има гуми с размер 265/60R18, използвайте вериги,
които отговарят на следните спецификации:
- Радиална дебелина 13 мм макс.
- Аксиална дебелина 13 мм макс.
• Когато купувате вериги, сложете ги на гумите веднъж и, ако са прекалено
дълги, ги нагласете, така че да подхождат на гумите.
• Затегнете веригите отново след 0,4-0,8 км.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Почистване на автомобила след шофиране
по заснежени пътища
ВНИМАНИЕ

Безопасност
Когато охлаждащата течност на двигателя е гореща
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Отстранете снега, който е заседнал
от вътрешната страна на калниците
и по маркучите на спирачките.
В противен случай той може да
повреди компонентите. След като
сте шофирали по път, третиран със
сол, измийте автомобила отдолу
възможно най-скоро, за да предотвратите образуването на ръжда
от солта. Пръскането на вода под
високо налягане е ефективен начин
за отмиване на солта.

• Не разхлабвайте и не сваляйте
капачката на радиатора или
капачката
на
допълнителния
резервоар (ако има такъв), докато
охлаждащата течност на двигателя
или интеркулера (ако има такъв) е
гореща. Това би било опасно, тъй
като пара и горещ въздух могат да
излязат под налягане.
Когато двигателят прегрее
Вижте стр. 7-22
Интеркулер с водно охлаждане
Вижте стр. 6-43

• След като сте измили автомобила,
подсушете отворите на вратите.

СЪВЕТ
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Когато изпускателната система и ауспухът са горещи

• Сензорите за скорост на автомобила са монтирани на колелата. Когато
премахвате сняг, лед и други наслагвания, внимавайте много да не повредите
компонентите.
• Не използвайте остри предмети за премахване на снега. Острите ръбове
могат да повредят гумените части.
Антиблокираща система
Вижте стр. 4-159
на спирачките (ABS)

ВНИМАНИЕ
• Дифузерът за твърди частици (DPD), изпускателната система и ауспухът са
изключително горещи, докато двигателят работи, при регенерация на DPD
или веднага след шофиране на автомобила. Внимавайте да не ги докоснете
неволно. В противен случай може да се изгорите.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Не позволявайте ръцете ви да се заклещят в
страничния страничнта панел врата за достъп
(модел с удължена кабина)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато се намирате в товарния
отсек, не слагайте ръцете си до
страничните врати за достъп, тъй
като има опасност да се нараните
при затварянето им.
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Не използвайте мобилен телефон, докато шофирате
ВНИМАНИЕ
• Водачите никога не трябва да
използват мобилни телефони в
автомобила, докато шофират, освен
чрез хендсфри. Това е опасно.
• Използването на мобилен телефон
по време на шофиране може да
доведе да инцидент, тъй като няма
да обръщате пълно внимание на
заобикалящата ви среда.
• Ако шофирате и желаете да
използвате мобилен телефон, първо
спрете автомобила на безопасно
място.

Не прикрепвайте аксесоари към предното
или страничните стъкла
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не прикрепвайте орнаменти, ленти
или други аксесоари към предното
или страничните стъкла. Те биха
ограничили видимостта.
Освен това всякакви пластмасови
вендузи, използвани за прикрепване
на аксесоари, може да причинят
пожар или друг инцидент, тъй като
действат като лещи.
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Използване на крик

2-81

Ако акумулаторът се разреди

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

• Повдигането на автомобила с крик
по склон или на мека настилка е
изключително опасно. Внимавайте
да повдигате автомобила само на
твърда, равна повърхност.

• Не се опитвайте да стартирате
двигателя, като бутате или теглите
автомобила. Може да повредите
двигателя.

• Поставете крика в правилната
позиция. Не забравяйте първо да
включите ръчната спирачка и да
сложите клинове на колелата.

Когато акумулаторът се разреди
Вижте стр. 7-16

• Ако повдигате задна гума, ръчната
спирачка няма да действа. Ако
не поставите първо клинове на
правилните места, има опасност
автомобилът да се задвижи.
• Той може да започне да се движи,
когато мощността от двигателя се
прехвърли на задната ос, дори когато
едно от задните колела е повдигнато
от земята. Не стартирайте двигателя,
ако някое от задните колела е в
контакт със земята.
• Не влизайте под автомобил и никога
човек не трябва да поставя част от
тялото си под автомобил, който
е повдигнат с крик. Неспазването
на тази предпазна мярка може да
доведе до инцидент, ако крикът се
размести.
• Когато повдигате с крик модел със
заключване на задния диференциал,
дезактивирайте
заключването.
При модели със заключване на
задния диференциал всякакво
предаване на въртящ момент към
задните колела може да задвижи
автомобила, дори едно от задните
колела да е повдигнато. Ако някое
от задните колела е на земята, не
предавайте въртящ момент към
задните колела.
Инструменти
Използване на крика

Вижте стр. 6-8
Вижте стр. 6-77
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Предотвратяване на повреди
Работа с двигателя с турбокомпресор
Двигателят с турбокомпресор трябва да се стартира по начин, който гарантира, че
лагерите, поддържащи въртящите се части на турбокомпресора, са достатъчно добре
смазани. Не форсирайте студен двигател.

СЪВЕТ
• Сензорите за скорост на автомобила са монтирани на колелата. Когато
премахвате сняг, лед и други наслагвания, внимавайте много да не повредите
компонентите.
• Не използвайте остри предмети за премахване на снега. Острите ръбове
могат да повредят гумените части.

При модели с механична трансмисия не дръжте крака
си върху педала на съединителя, докато шофирате
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Не се возете на страничните стъпала,
докато автомобилът се движи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не се возете на страничните стъпала,
докато автомобилът се движи.

СЪВЕТ
• Не скачайте по страничните стъпала.
Това може да причини излишно
напрежение върху стъпалата и да
ги повреди.

Замърсено ли е моторното масло?
СЪВЕТ

СЪВЕТ
• Ако държите крака си върху педала
на съединителя, докато шофирате,
съединителят може частично да
се освободи, без да го осъзнавате,
което ще доведе до износване
на плочките дисковете му и
изплъзванеприплъзване. Освен това
не използвайте съединителя като
начин за задържане на автомобила
на място (вместо да използвате
спирачките), например по изкачващ
се пътпри наклон.

• Моторното масло изпълнява
следните важни функции:
- Предотвратява износването на
частите на двигателя.
- Охлажда частите на двигателя.
- Почиства частите на двигателя.
- Запечатва горивните камери и
предотвратява ръждата.
• Сменяйте моторното масло на
редовни интервали.
Ежедневни проверки
(проверки преди шофиране)
Вижте стр. 6-16
Моторно масло
График за поддръжка

Вижте стр. 6-22
Вижте стр. 6-142
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Не оставяйте волана завъртян докрай
за дълго време
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Докато двигателят работи, ако
оставите волана завъртян докрай
за дълго време или ако редовно
използвате волана, докато паркирате
или когато автомобилът ви е спрян,
воланът може постепенно да стане
труден за въртене. Това се случва,
за да се предотврати прекомерното
нагряване на сервоусилвателя. Това
не е неизправност. След известно
време, когато сервоусилвателят се
охлади, се връща към нормалното.
Но
повтарянето
на
подобни
кормилни действия може да доведе
до неизправност.

Предупреждения при шофиране на къси разстояния
Отработените газове на чистите дизелови двигатели съдържат голямо количество вода.
Ето защо, ако редовно шофирате на къси разстояния (например: 8 км или по-малко за
30% от общия брой пътувания), двигателят не загрява достатъчно и водата, генерирана
в него, не се освобождава. Ако това се случи, в някои части на двигателя може да
се появи корозия (ръжда) и състоянието на моторното масло може да се влоши. Ако
редовно изключвате запалването, докато температурата на охлаждащата течност на
двигателя е ниска, както е при редовното шофиране на къси разстояния, трябва да
шофирате автомобила 20 км или повече поне веднъж седмично.
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Уверете се, че автомобилът минава редовни прегледи
СЪВЕТ
• Прегледите и поддръжката ви позволяват да използвате автомобила
спокойно. Те също така удължават
експлоатационния живот на автомобила.
Ежедневни проверки
(проверки преди шофиране)
Вижте стр. 6-16
Моторно масло
График за поддръжка

Вижте стр. 6-22
Вижте стр. 6-142
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Електрическо заваряване

Кога трябва да посетите вашия дилър на Isuzu
Не модифицирайте автомобила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Модификация на окачването/шасито с комплекти за повдигане, спейсъри,
пружини и др. може да повлияе на работата на волана и/или на динамиката на
автомобила и да доведе до инцидент.
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СЪВЕТ
• Невнимателното електрическо заваряване на части на автомобила може да
накара заваръчният ток да се върне през заземената верига на автомобила и
да повреди електрически и електронни компоненти, така че да не функционират
нормално. Когато е необходимо електрическо заваряване, се консултирайте със
своя дилър на Isuzu.

Смяна на гуми и джанти

ВНИМАНИЕ
• Монтирането на части, които не са подходящи за динамиката и функциите на
автомобила, може да доведе до повреда или инцидент. За настройки (например
настройки на двигателя) и инсталиране на оборудване се консултирайте със
своя дилър на Isuzu.
• Ако желаете да монтирате аксесоари към автомобила, се консултирайте със
своя дилър на Isuzu.

Оставете вашия дилър на Isuzu да
прави настройките на двигателя
ВНИМАНИЕ
• Не правете настройките на двигателя
сами.
Консултирайте се със своя дилър
на Isuzu.

ВНИМАНИЕ
• Консултирайте се със своя дилър
на Isuzu преди да сменяте гуми
или джанти. Никога не използвайте
джанти, които не са проектирани за
автомобила, гуми от различен тип
едновременно или гуми, които не
са с подходящия размер. Това би
попречило на безопасното шофиране
на автомобила.
Джанти и гуми

Вижте стр. 6-65

Смяна на гуми

Вижте стр. 6-82
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Монтаж на електрическо оборудване
ВНИМАНИЕ
• Неправилният монтаж или премахване на аудио, радио или друго
електрическо оборудване може да
повлияе негативно на останалото
електрическо оборудване и да
причини повреда или пожар. Може
също така да причини неочаквано и
опасно активиране на въздушните
възглавници. Оставете вашия дилър
на Isuzu да монтира или демонтира
електрическо оборудване.

СЪВЕТ
[Монтаж на радиооборудване]
• Не монтирайте неоторизирана или каквато и да е радиоуредба или антена,
която не отговаря на съответните стандарти. Шумът от радиоуредбата може
да причини електромагнитни смущения върху електронното оборудване на
автомобила и други системи, което да доведе до повреда на автомобила или
неизправност на електронното оборудване. Консултирайте се със своя дилър
на Isuzu, ако желаете да монтирате радиооборудване.
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Дифузер за твърди частици (DPD)
Дифузерът за твърди частици (DPD) пречиства отработените дизелови газове от твърди
частици (PM). Твърдите частици се филтрират от отработените газове и се натрупват
в дифузера. Когато твърдите частици достигнат ниво, предварително определено от
контролния модул на двигателя, дифузерът автоматично изгаря твърдите частици
чрез процес, наречен регенерация. Регенерацията може да не бъде извършена при
определени условия на шофиране. Ако това се случи, светлинният индикатор за ръчна
регенерация на дифузера ще започне да мига, за да прикани към завършване на
регенерацията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Дифузерът за твърди частици, изпускателната система и ауспухът са изключително
горещи, докато двигателят работи, при регенерация на дифузера и веднага след
шофиране на автомобила. Внимавайте да не ги докоснете неволно. В противен
случай може да се изгорите.
• След като сте шофирали през висока трева, кал, камъни, пясък, вода и др.,
проверете дали няма трева, клони, хартия, парчета плат, камъни, пясък и др.
полепнали или заклещени под автомобила. Ако шофирате автомобила с подобни
материали, заклещени или полепнали под шасито, може да настъпи повреда или
пожар. Разчистете всички подобни материали от шасито.
• Преди да извършите поддръжка на автомобила, изключете двигателя и го
оставете да се охлади. В противен случай може да се изгорите.

СЪВЕТ
• Винаги използвайте моторно масло с ниско пепелно съдържание. Освен това
не използвайте добавки в моторното масло. Ако не спазвате това, може да
причините повреда на дифузера за твърди частици.
• Използвайте дизелово гориво с много ниско съдържание на сяра (съдържащо
сяра от порядъка на 10 ppm или по-ниско).
• Ако заредите автомобила с нискокачествено гориво, добавки за премахване на
вода от горивото или други добавки, бензин, керосин или гориво на алкохолна
основа, това може да повреди горивния филтър, да попречи на правилното
движение на частите в инжекторите, смазвани с гориво, и да повлияе негативно
на компонентите на двигателя, което евентуално да доведе до повреда.
• Не модифицирайте дифузера за твърди частици, изпускателната система
и ауспуха. Промяната на формата, дължината или диаметъра на ауспуха
ще повлияе негативно на функцията за намаляване на вредните емисии на
изпускателната система. Ако е необходима модификация за инсталиране на
компонент в задната част на автомобила, се консултирайте със своя оторизиран
сервиз на Isuzu.
СЪВЕТ (Продължение)
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• Дифузерът за твърди частици извършва регенерация автоматично, когато
определено количество твърди частици се натрупа в него. Регенерацията
се извършва по време на шофиране и индикаторът за ръчна регенерация
на дифузера не свети по време на процеса. В зависимост от условията на
шофиране обаче регенерацията може понякога да не бъде завършена. В този
случай светлинният индикатор за ръчна регенерация на дифузера от водача ще
започне да мига, така че извършете регенерацията колкото е възможно по-скоро
съгласно Процедурата за регенерация от водача. Тази операция възстановява
функцията на дифузера. Това не означава, че е настъпила повреда.
• Ако двигателят работи на празен ход продължително време, светлинният
индикатор за регенерацията на дифузера може да започне да мига. В този
случай извършете регенерацията, колкото е възможно по-скоро съгласно
Процедурата за регенерация от водача.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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Селективна каталитична редукция с урея (SCR)
Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR) намалява азотните
оксиди (NOx) в емисиите на автомобила.
Системата използва AdBlue® като редуциращ агент и ги хидролизира до амоняк (NH3),
използвайки топлината от емисиите. След това азотните оксиди се редуцират до азот и
вода и се пречистват от генерирания амоняк.

ВНИМАНИЕ
• Не докосвайте водата, отделена от изпускателната система. При допир с
кожата изплакнете обилно с вода.

СЪВЕТ

ЗАБЕЛЕЖКА
• По време на регенерация от ауспуха временно може да излиза бял пушек. Това
е в резултат от изгарянето на твърди частици и не е индикация за повреда.
• Благодарение на функцията за намаляване на вредните емисии, отработените
газове, изпускани от ауспуха, имат различен мирис от газовете, изпускани от
ауспусите на по-старите модели дизелови автомобили.
• Ако двигателят работи на празен ход продължително време, бял пушек може да
излиза за кратко от ауспуха. Той не е признак за повреда.
Дифузeр за твърди частици (DPD)
Вижте стр. 4-346
Моторно масло
Вижте стр. 6-220

• Не модифицирайте ауспуха или изпускателната система и не променяйте
разположението на компонентите, включително на резервоара за AdBlue®. Това
може да се отрази на способностите за намаляване на вредните емисии. Ако
са необходими модификации или разместване, се консултирайте с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Емисиите от ауспуха имат различен мирис от емисиите, изпускани от автомобили
без Система за селективна каталитична редукция с урея, поради функцията за
намаляване на вредните емисии на изпускателната система.
[AdBlue®]
• AdBlue® е регистрирана търговска марка на Verband der Automobilindustrie (VDA).
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Употреба на AdBlue®

Допълване на AdBlue®

AdBlue® е бистър, безцветен и безвреден воден разтвор. Нормално е AdBlue® да отделя
мирис при някои обстоятелства.

Ако допълвате резервоара с AdBlue® сами, вижте процедурата за допълване на AdBlue®
в „Резервоар за AdBlue®“.
Можете също така да допълните резервоара с AdBlue® във вашия оторизиран сервиз
на Isuzu.

ВНИМАНИЕ
• Течността AdBlue® е безвредна за човешкото тяло, дори ако бъде докосната.
Но тя може да причини възпаление в редки случаи в зависимост от състава й.
В такива случаи направете следното.
- При допир с кожата изплакнете с вода. В противен случай може да се появи
дразнене при хора с чувствителна кожа.
- При случайно поглъщане изпийте една или две чаши вода или прясно мляко
и незабавно се консултирайте с личния си лекар.
- При контакт с очите незабавно изплакнете с голямо количество вода в
продължение на поне 15 минути и се консултирайте с личния си лекар.

СЪВЕТ
• Ако няма останала AdBlue®, двигателят не може да бъде рестартиран. Допълнете
резервоара за AdBlue®, преди останалата AdBlue® да свърши.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Допълнете AdBlue®, преди да настъпи зимата. Засичането на допълването
отнема повече време, ако AdBlue® се добавя, когато уреята е замръзнала.
Резервоар за AdBlue®

Определена AdBlue ли се ползва?

Вижте стр. 3-55

®

• Използвайте AdBlue®, определена от Isuzu.
- Използвайте AdBlue®, която съответства на стандарта ISO (Международна
организация по стандартизация) 22241, дефиниран за AUS 32.

Съхранение на AdBlue®
• Затворете плътно контейнера с AdBlue®, за да предотвратите изпарение и го
съхранявайте на закрито или на добре вентилирани места далеч от директна
слънчева светлина.
• При съхранение срокът на годност на AdBlue® варира в зависимост от температурата
на мястото, където се съхранява. Свържете се с вашия оторизиран сервиз на Isuzu
за повече подробности.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори ако бъде замразена, AdBlue® запазва същите качества, както когато е
размразена и може да се използва в този вид.
• Когато съхранявате или пренасяте AdBlue®, използвайте контейнера, в който се
е намирала AdBlue® при покупката. В противен случай използвайте специален
полиетиленов контейнер или контейнер от неръждаема стомана, по който няма
полепнали чужди частици като прах и вода.

Изхвърляне на AdBlue®
Не изхвърляйте AdBlue® или празните ѝ контейнери в езера, морета, реки или други
подобни места.
Изхвърлете я по подходящ начин в съответствие с местните законови разпоредби.
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ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ
ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

Ограничител на скоростта

3

Характеристики на Ограничителя на скоростта
Ограничителят на скоростта ограничава прекалено високата скорост, за да се избегнат
сериозни инциденти.

Зададена скорост
180 км/ч*
*: Скоростта може да бъде зададена между 60-180 км/ч

ВНИМАНИЕ
• Ограничителят на скоростта не контролира спирането, така че е възможно
автомобилът да надвиши зададената скорост при спускане по склон.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ограничителят на скоростта ограничава скоростта на автомобила, като
контролира обема на впръскване на гориво. Той не позволява на скоростта
да надхвърли определено предварително зададено ниво, независимо от
натискането на педала на газта.

● Ключ

3-2

● Ключ с транспондерен чип за имобилайзера

3-5

● Система против кражба

3-8

● Система за безключов достъп

3-13

● Пасивна система за влизане и стартиране

3-20

● Врати

3-28

● Странична врата за достъп (модели с удължена кабина)

3-40

● Задна врата

3-42

● Влизане и излизане от автомобила

3-45

● Електроуправляеми стъкла

3-46

● Механично управляеми стъкла

3-50

● Капачка на резервоара за гориво

3-51

• Ако искате да промените зададената скорост, се свържете със своя оторизиран
сервиз на Isuzu.

● Резервоар за AdBlue

3-55

● Седалки

3-58

● Напълно регулируемо кормилно управление

3-68

Събиране на информация за автомобила

● Огледала

3-69

● Предпазни колани

3-72

● Система за обезопасяване на дете с детско столче (CRS)

3-81

● Предпазен колан с обтегач и SRS въздушни възглавници

3-100

Вашият автомобил, като други модерни превозни средства, има редица сложни
компютърни системи, които проследяват и контролират няколко аспекта от динамиката
на автомобила. Вашият автомобил използва бордови компютри, за следене на
компонентите, контролиращи вредните емисии, за да оптимизира разхода на гориво,
да следи условията за активиране на въздушните възглавници, да предоставя
антиблокиращо спирачно усилие и да помага на водача да контролира автомобила в
трудни ситуации. Известна информация може да се запазва по време на обичайната
работа, за да улесни поправката на засечени неизправности.
Isuzu може да записва и ползва съхранената информация с цел диагностика, сервизно
обслужване или поправка на автомобила ви или подобрение на бъдещи автомобили
на Isuzu.

®

● Бутон за активиране/дезактивиране на SRS въздушна

		 възглавница от страната на пътника отпред

3-121
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Механичен ключ

Метална табелка с
номера на ключа

Двете страни на ключа са идентични, така
че можете да го сложите в цилиндъра на
ключалката, без да се притеснявате как го
слагате.
Номерът на ключа е изписан на отделна
метална табелка, за да не бъде взет от
неоторизирано лице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електронен ключ

Тип 2
Ключ за безключов достъп

Резервен ключ
Метална табелка с
номера на ключа

3-3

ЗАБЕЛЕЖКА

Ключ
Тип 1

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

[Модели с Пасивна система за влизане
и стартиране и Система за безключов
достъп]
• Не трябва да се правят промени
или допълнения по Пасивната
система за влизане и стартиране или
Системата за безключов достъп, тъй
като те автоматично ще направят
сертификата
за
инсталация
невалиден.
• Когато се качвате на самолет с
електронния ключ или с ключа за
безключов достъп, не натискайте
бутоните му, докато сте в самолета.
Освен това, когато държите ключа
в чанти и др., го слагайте така, че
бутоните му да не се натискат лесно.
Ако бутоните бъдат натиснати, ще
бъдат излъчени радиовълни, които
е възможно да попречат на работата
на самолета.

СЪВЕТ
• Ако изгубите ключа, дайте номера
и всички останали ключове, които
сте получили с автомобила, на
най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu. Сервизът на Isuzu ще може да
направи дубликат на ключа ви.

• Съхранявайте табелката с номера на ключа на сигурно място, различно от
автомобила, за да предотвратите кражба.
• Ако продадете автомобила, дайте табелката с номера на ключа на новия
собственик заедно с автомобила.
• Електронният ключ и ключът за безключов достъп се подчиняват на законите за
радиовълните. Моля, въздържайте се от следното:
- Не отваряйте ключа, освен когато сменяте батерията.
- Не използвайте модифицирани ключове.
• При модели с Пасивна система за влизане и стартиране механичният ключ се
съхранява в електронния ключ.
• Броят ключове и техните комбинации зависят от модела на автомобила. [Модели
с Пасивна система за влизане и стартиране и Система за безключов достъп]
• Пасивната система за влизане и стартиране се състои от FOB (IK4310E) и ECU
(IM1135AA).
• Системата за безключов достъп и имобилайзер се състои от TX (IK3600F) и ECU
(IM2035BB).
• Системата на имобилайзера се състои от ECU (IM2005BB).
Пасивна система за влизане
Вижте стр. 3-20
и стартиране

3-4

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Къде се използва ключът?
Къде

За какво

Контактен ключ (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране)

Стартиране и спиране на двигателя

Врата от страната на водача

Заключване и отключване на вратата

Задна врата (с ключалка)

Заключване и отключване на задната
врата

Жабка

Заключване и отключване на жабката

Бутон за активиране/дезактивиране
на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред

Активира или дезактивира SRS
въздушната възглавница от страната на
пътника отпред

СЪВЕТ
• Избършете ключа, за да премахнете замърсяване или прах, преди да го използвате.

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
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Ключ с транспондерен чип за имобилайзера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не трябва да се правят промени или допълнения по системата на имобилайзера,
тъй като те автоматично ще направят сертификата за инсталация невалиден.
Ключът с имобилайзера и електронният ключ съдържат транспондерен чип за
имобилайзера.
Системата против кражба с имобилайзер позволява на двигателя да бъде стартиран,
само когато получи сигнали от транспондера на предварително регистрирания ключ.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При модели с пасивна система за влизане и стартиране електронният ключ
съдържа транспондерен чип и когато батерията на електронния ключ се
изтощи, режимът на мощност може да бъде променен и двигателят може да
бъде стартиран чрез проверка на транспондерния чип. Вижте раздел "Когато
батерията на електронния ключ се изтощи" за повече подробности.
• При модели без пасивна система за влизане и стартиране, когато контактният
ключ е в позиция ON, ще бъде извършена проверка на транспондерния чип.
Ако проверката е успешна, двигателят ще може да бъде стартиран. Също така,
когато контактният ключ е завъртян от позиция ON в позиция ACC или LOCK и
са минали максимум около 30 секунди, ще трябва отново да бъде извършена
проверка, за да бъде стартиран двигателят.
Бутон Start/Stop на двигателя
(модели с пасивна система за
влизане и стартиране)
Вижте стр. 4-112
Контактен ключ (модели без пасивна
система за влизане и стартиране)
Вижте стр. 4-115
Когато батерията на електронния ключ
се изтощи
Вижте стр. 7-7
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Но дори когато използвате предварително регистрирания ключ, може да не успеете да
стартирате двигателя в случаите, изброени по-долу. Ако двигателят не стартира заради
метален ключодържател, махнете ключодържателя и опитайте пак.
Метална халка на ключ и др.
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СЪВЕТ
СЪВЕТ

• Наблизо има съоръжение, което
излъчва силни радиовълни.
• Метален обект докосва или покрива
дръжката на ключа.
• Поставянето на предмети, върху
ключодържателя, които пречат на
сигнала на имобилайзера(Напр.
халка на ключ, табелка с номер на
ключ, метални предмети, магнитни
предмети)

• Не оставяйте транспондерния ключ
на бордното табло или на друга
повърхност, където той може да бъде
изложен на високи температури (над
60°C).
• Не слагайте магнитен предмет близо
до транспондерния ключ.
• За
да
стартирате
двигателя,
използвайте
само
ключове
с
имобилайзер, предоставени от Isuzu,
които са регистрирани в системата
на имобилайзера в автомобила. Не
използвайте дубликати или други
ключове.

• Транспондерният ключ на друг
автомобил е близо до вашия ключ
(включително резервни ключове
от Isuzu и други ключове).

• Не чупете ключа.
• Не се опитвайте да отваряте
ключодържателя (освен за смяна
на батерията на дистанционното
управление).
• Не потапяйте ключа във вода или
друга течност.
• Не измивайте ключа с ултразвуково
почистващо устройство.

Транспондерен ключ
на друг автомобил

ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата на имобилайзера не заключва вратите, така че не забравяйте да ги
заключите, когато излезете от автомобила.
• Ако стартерът не се завърти, въпреки че използвате правилен ключ и
състоянието на акумулатора е нормално, може да има повреда в системата на
имобилайзера. Ако това се случи, свържете се с най-близкия оторизиран сервиз
на Isuzu.
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Система против кражба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не трябва да се правят промени или допълнения по системата против кражба,
тъй като те автоматично ще направят сертификата за инсталация невалиден.
Когато вратите на автомобила и предния капак са заключени, системата против кражба
е разработена да защитава автомобила ви и ценностите вътре от кражба.
Всеки опит някоя от вратите или предният капак да бъдат отворени със сила, без да
се използва Пасивната система за влизане и стартиране или Системата за безключов
достъп, ще накара аварийните светлини да започнат да мигат и алармата да звучи
периодично. След като системата се активира, алармата ще се изключи след 30
секунди, а аварийните светлини ще се изключат автоматично след 5 минути.

Активиране на системата против кражба

1. При модели с Пасивна система за влизане и стартиране включете режима
захранване на OFF. При модели със Система за безключов достъп завъртете
контактния ключ в позиция LOCK и извадете ключа.
2. Уверете се, че всички врати, стъкла и предният капак са затворени и че няма никой
в автомобила.
3. Заключете вратата, като използвате Пасивната система за влизане и стартиране
или Системата за безключов достъп. Заключването на вратата включва светлинния
индикатор за системата против кражба.
4. Приблизително 10 секунди, след като светлинният индикатор за системата против
кражба светне, системата ще се активира. Тогава светлинният индикатор за
системата против кражба ще започне да мига.

Светлинен индикатор

През първите 10 секунди
Светва

Системата се подготвя

Мига

Отворена врата или
преден капак или
неизправност на системата
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ВНИМАНИЕ
• Ако някоя от вратите не е затворена добре, осветлението за четене или
куполното осветление ще остане включено. Системата против кражба не е
включена през това време.
• Ако светлинният индикатор не функционира, оторизиран сервиз на Isuzu
трябва да отстрани проблема възможно най-скоро.

Дезактивиране на системата против кражба

Когато вратата бъде отключена с Пасивната система за влизане и стартиране или
Системата за безключов достъп, системата против кражба ще бъде дезактивирана.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При модели с Пасивна система за влизане и стартиране, ако електронният
ключ не може да бъде използван поради изтощена батерия, докоснете бутона
с електронния ключ, след като натиснете бутона Start/Stop на двигателя, след
това натиснете бутона и задайте режим захранване ON, за да спрете алармата.
Когато батерията на електронния ключ
се изтощи
Вижте стр. 7-7

Условия за работа на алармата на системата против кражба

Когато системата против кражба е включена, алармата ще работи при следните
условия:
• Когато някой се опита да отвори вратата или предния капак със сила, без
да използва Пасивната система за влизане и стартиране или Системата за
безключов достъп.
• Когато ключ или друг инструмент бъде вкаран в ключалката и се отключи врата.
• Когато някой отключи врата с копчето за механично отключване или бутона за
електроуправляемо отключване (централно заключване на вратите).
• Когато бъде използван лоста за отваряне на предния капак.
• Когато ключът бъде вкаран в контактния ключ.

След около 10 секунди
Мига

Системата е включена

Изгасва

Системата е изключена

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато предният капак или вратите се управляват през отворен прозорец или от
някого вътре в автомобила, алармата на системата против кражба може да се
активира.
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Спиране на алармата на системата против кражба

За да спрете алармата на системата против кражба (звука и аварийните светлини),
трябва да направите едно от двете:
• Натиснете бутона Start/Stop на двигателя, за да превключите на режим
захранване ON (модели с Пасивна система за влизане и стартиране).
• Вкарайте ключа в контактния ключ и го завъртете в позиция ON (модели със
Система за безключов достъп).
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Супер заключване
(Механична система за заключване против кражба)
Дистанционно управление
(електронен ключ)

• Използвайте дистанционното управление.

Дистанционно управление
(ключ за безключов достъп)

Заключване

Всички врати трябва да бъдат затворени.
Натиснете бутона за заключване на
дистанционното управление отново в
рамките на 10 секунди след заключване.
Аварийните светлини ще светнат веднъж,
само когато супер заключването е
активирано. Бутоните за заключване на
всички врати са разположени така, че
вратите да не могат да се отварят.
При модели с Пасивна система за влизане
и стартиране, след като натиснете бутона
за заключване на вратата на водача и
вратата на пътника отпред веднъж, за да
заключите вратата, натискането на бутона
отново в рамките на 10 секунди, докато
електронният ключ е у вас, също активира
супер заключването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дръжка на вратата на водача
(Пасивна система за влизане
и стартиране).
Бутон за
заключване

• Не използвайте системата, ако има
хора в автомобила. Вратите не могат
да се отключват отвътре.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Само моделите с десен волан за
европейския пазар са оборудвани с
тази функция.
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Дистанционно управление
(електронен ключ)

Дистанционно управление
(ключ за безключов достъп)

Дръжка на вратата на водача
(Пасивна система за влизане
и стартиране).
Бутон за
заключване
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Отключване

Натиснете бутона за отключване на
дистанционното управление. Когато супер
заключването е дезактивирано, аварийните
светлини ще светнат два пъти.
При моделите с Пасивна система за
влизане и стартиране, ако натиснете
бутона за заключване, докато електронният
ключ е у вас, супер заключването ще се
дезактивира.

ВНИМАНИЕ

Система за безключов достъп
Обхват на действие на дистанционното управление
Обхват на действие на
дистанционното управление

Приблизително 20 м

• Отключването не е възможно
по друг начин, затова дръжте
дистанционното управление под
ръка на сигурно място.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако използвате ключа, за да
отворите вратата на автомобила,
ще прозвучи аларма и аварийните
светлини ще започнат да мигат.
За да спрете алармата и аварийните
светлини, трябва да направите едно
от следните неща:
- Натиснете бутона Start/Stop на
двигателя, за да превключите на
режим на мощност ON (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране).
- Вкарайте ключа в контактния ключ
и го завъртете в позиция ON при
модели със Система за безключов
достъп
(радио
дистанционно
управление за заключване на
вратите).
- Натиснете бутона за заключване,
докато електронният ключ е у вас
(модели с Пасивна система за
влизане и стартиране).
- Натиснете бутона за отключване
на дистанционното управление.
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Пасивната
система
за
влизане
и
стартиране и Системата за безключов
достъп ви позволяват да заключвате или
отключвате вратите, като натиснете бутона
на дистанционното управление, без да
поставяте ключа в ключалката.
Дистанционното работи в радиус от
приблизително 20 м от средата на
автомобила, както е показано на фигурата.

СЪВЕТ
• Избягвайте да мокрите дистанционното, да го изпускате, удряте в други предмети
или да го настъпвате; , в противен случай може да се повреди.
• Дистанционното е изградено от фини компоненти. Не разглобявайте или подлагайте
дистанционното на токов удар.
• Не оставяйте дистанционното на бордното табло или на друга повърхност, където
може да бъде изложено на високи температури (над 60°C). Това може да доведе до
по-кратък живот на батерията или до неизправност на дистанционното.

ЗАБЕЛЕЖКА
• В райони близо да телевизионни кули, електроцентрали, радиостанции и
т.н. или в условия на силни електрически смущения обхватът на работа на
дистанционното управление може да се промени или функцията може да не
работи.
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Смяна на батерията на дистанционното управление
Сменете батерията, когато обхватът на дистанционното управление започне да
намалява.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не поглъщайте батерията. Това може да причини физически увреждания поради
химичната реакция.
Този продукт (дистанционното управление към този продукт) има литиева батерия.
Ако такава батерия бъде погълната, може да причини сериозни вътрешни
увреждания в рамките на 2 часа и може да доведе до смърт. Ако батерията бъде
погълната или има съмнения, че е погълната, незабавно потърсете медицинска
помощ.
• Дръжте новите или използваните батерии далеч от деца.
Ако отделението за батерията не се затваря плътно, спрете да използвате
продукта и го дръжте далеч от деца.

ВНИМАНИЕ
• Когато сменяте батерията, използвайте само батерия от същия тип като
оригиналната или еквивалентна. В противен случай съществува риск от
експлозия.
• Не излагайте батерията на пряка слънчева светлина, близо до огън или други
източници на топлина.
• Уверете се, че сте сложили батерията с правилното разположение на
+ и -. Неправилното поставяне ще доведе до изтичане на химикали от
вътрешността на батерията или други оперативни проблеми.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Експлоатационният живот на батерията варира в зависимост от употребата на
дистанционното управление.
Ориентировъчно, при модели с Пасивна система за влизане и стартиране
експлоатационният живот на батерията е приблизително 1-2 години. Той може
значително да намалее, ако батерията постоянно приема силни радиовълни. Не
слагайте дистанционното управление до уреди като телевизори или компютри.
• Батерията е достигнала края на експлоатационния си живот, когато
дистанционното управление работи с прекъсване или не работи изобщо.
Сменете батерията, веднага щом това се случи.
• Предупредителната маркировка (удивителен знак в равностранен триъгълник),
отпечатана на дистанционното управление или указана на етикета, залепен на
дистанционното управление, е предназначена да предупреждава потребителя за
наличието на важни инструкции в ръководството на потребителя или на сервиза.
• Спазвайте системата за събиране и изхвърляне на стари батерии във вашата
страна. Също така бъдете особено старателни да предотвратите всякаква
опасност за деца.
[зачеркнат контейнер за боклук] от Директива 2006/66/ЕО на
Този символ
Европейския парламент и на Съвета указва разделно събиране на отпадъчни
батерии в страните от Европейския съюз.
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Електронен ключ

Ключ за безключов достъп
Брой
батерии

Използвана батерия
Литиева батерия
Модел номер: CR2032
Напрежение: DC3V

Пасивна система за влизане и
стартиране
Вижте стр. 3-20
2. Отворете капака, като вкарате плоска
отвертка. Увийте парче плат или тиксо
около върха на отвертката, за да не
нараните капака.
3. Извадете батерията.

Капак

нова

батерия

Отделение
за батерията

Литиева батерия
Модел номер: CR1620
Напрежение: DC3V

Капак
Капак на
батерията
Трансмитер

затворете
Халка на ключа

СЪВЕТ
огънете
когато

• Когато затваряте капака, се уверете,
че под него не са останали косми,
прах или нещо друго. Недобре
затворено дистанционно управление
може да се повреди.
5. Дръжте механичния ключ в електронния
ключ.

Брой
батерии
1

1. Махнете халката на ключа и отворете
капака, като пъхнете вкарате плоска
отвертка. Увийте парче плат или тиксо
около върха на отвертката, за да не
нараните капака. Махнете трансмитера.

Ключ

и

• Внимавайте
да
не
контактната
пластинка,
слагате нова батерия.
Батерия

Използвана батерия

1

1. Извадете механичния ключ, докато
натискате бутона на електронния ключ.

4. Сложете
капака.
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Капак на
батерията
Батерия
Отделение за
батерията
Трансмитер

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

2. Отворете капака на батерията и я
извадете.
3. Сложете нова батерия и затворете
капака.

огънете
когато

Настройки (функция за персонализация от потребителя)
Вижте стр. 4-46

• Когато затваряте капака на батерията
и капака на ключа, се уверете, че
под тях не са останали косми, прах
или нещо друго. Недобре затворено
дистанционно управление може да
се повреди.
4. Сложете трансмитера
затворете капака.

в

ключа

Относно функциите за персонализация на
Системата за безключов достъп
Настройките на Системата за безключов достъп могат да се променят чрез функцията
за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей. Настройките
на Системата за безключов достъп могат да се променят в оторизиран сервиз на Isuzu.
За повече информация се свържете със своя оторизиран сервиз на Isuzu.

СЪВЕТ
• Внимавайте
да
не
контактната
пластинка,
слагате нова батерия.
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Индикация на дисплея

Осветление
и

Вътрешно
осветление,
свързано с
дистанционната
система за
безключов
достъп

Описание

Активирано

Когато вратата бъде отключена
с дистанционното управление,
куполното осветление светва.

Дезактивирано

Когато вратата бъде отключена
с дистанционното управление,
куполното осветление не светва.
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Пасивна система за влизане и стартиране

Пасивната система за влизане и стартиране е система, която позволява вратите да се
заключват и отключват и двигателят да бъде стартиран дистанционно, само като носите
електронния ключ в джоба си. Електронният ключ може също така да бъде използван
като дистанционно управление на Системата за безключов достъп.
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Защита против дигитална атака

За да предпазите автомобила от кражба чрез дигитална атака, можете да дезактивирате
функцията за отключване на вратите чрез Пасивната система за влизане и стартиране
на електронния ключ.
Светлинен индикатор
Бутон за заключване

Механичен
ключ
Копче

Механичен ключ

Използвайте механичния ключ, за да
заключвате/отключвате вратите, когато
батерията на електронния ключ или
акумулатора на автомобила са изтощени.
За да извадите механичния ключ, плъзнете
копчето и издърпайте механичния ключ.
Когато съхранявате механичния ключ в
електронния ключ, поставете ключа, докато
чуете щракване.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дръжте механичния ключ в електронния ключ, за да го използвате в ситуации,
когато батерията на електронния ключ се изтощи или повреди.
• Когато акумулаторът на автомобила е слаб или напрежението е ниско, работата
на Пасивната система за влизане и стартиране може да не е възможна. В този
случай използвайте механичния ключ, за да отключите вратите и да проверите
акумулатора на автомобила.
Вижте стр. 3-28
Врати
Когато батерията на електронния ключ
се изтощи
Вижте стр. 7-7
Работа с акумулатора Вижте стр. 6-119
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Бутон за отключване

1. Натиснете и задръжте бутона за
отключване,
след
това
натиснете
бутона за заключване и ги задръжте
едновременно за около 5 секунди.
2. Светлинният индикатор ще премига
2 пъти и функцията за отключване на
вратите чрез Пасивната система за
влизане и стартиране на електронния
ключ ще бъде дезактивирана.

Натиснете един от бутоните на електронния ключ, за да активирате функцията отново.
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Слаби радиовълни, излъчвани от
Пасивната система за влизане и стартиране

Външна антена

Антена в автомобила
Външна антена

Антена в автомобила

Когато използвате Пасивната система за
влизане и стартиране, за да заключите/
отключите вратите или да стартирате
двигателя, от антената на автомобила
се излъчват радиовълни, за да бъде
извършена електронна проверка.
Вследствие на това Пасивната система за
влизане и стартиране може да не работи
правилно поради следните причини:
• Когато наблизо има съоръжение, което
излъчва силни радиовълни.
• Когато устройства за комуникация
като мобилни телефони, двупосочни
радиа или лаптопи са в близост до
електронния ключ.
• Когато други метални предмети
докосват или покриват електронния
ключ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Лица с имплантирани сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори трябва
да спазват дистанция от поне 22 см от която и да е антена на автомобила.
Радиовълните, излъчвани от Пасивната система за влизане и стартиране,
може да повлияят на работата на такива устройства. Лицата, използващи
електронни медицински устройства, трябва да се консултират с производителя
на устройството или със своя лекар преди употреба
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Обхват на действие на Пасивната система
за влизане и стартиране
Обхват на действие за заключване и
отключване на вратите
Приблизително 80 см

Заключване и отключване на
вратата

Когато носите електронния ключ, е
възможно да заключите или отключите
вратите, като използвате бутона за
заключване на вратата на водача или
вратата на пътника отпред. Ключът трябва
да е на приблизително 80 см от дръжката на
вратата на водача или вратата на пътника
отпред, за да заключи или отключи вратите.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори ако електронният ключ е на около 80 см от дръжката на вратата на водача,
той може да не работи, ако е прекалено близо до земята или високо във въздуха.
• Електронният ключ може да не работи, ако е прекалено близо до вратата или
стъклото.
Обхват на действие за стартиране на
двигателя

Стартиране на двигателя

Когато носите електронния ключ, е
възможно да стартирате двигателя, като
натиснете бутона Start/Stop на двигателя.
Обхватът на действие за стартиране на
двигателя е в рамките на автомобила, с
изключение на зоната над инструменталния
панел, в отделенията за съхранение като
жабката или джобовете на вратите, както и
под седалката или на пода пред седалката
на водача и пътника отпред.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Все пак е възможно да се стартира двигателят, когато електронният ключ е извън
автомобила и близо до вратите или стъклата.
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„Приветстващи” светлини и
заключване при отдалечаване

a

b

Когато
носите
електронния
ключ,
приветстващите светлини могат да се
включат, когато приближите автомобила, а
функцията за заключване при отдалечаване
може да заключи вратите, когато напуснете
автомобила.

Описание
a

b

Обхват на действие на
„приветстващите” светлини
(приблизително 2 м)
Обхват на действие на
функцията за заключване на
вратите при отдалечаване
(приблизително 3 м)
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3-25

Предупредителен звуков сигнал на Пасивната система
за влизане и стартиране
Ако системата не разпознае електронния ключ, може да прозвучи предупредителен
звуков сигнал.

Предупреждение

Индикация на дисплея

Предотвратяване на
заключване извън
автомобила
Няма електронен ключ

На мулти информационния дисплей (MID)
ще се изпише NO ELECTRONIC KEY (НЯМА
ЕЛЕКТРОНЕН КЛЮЧ).

Електронен ключ с нисък
заряд на батерията

На мулти информационния дисплей (MID) ще
се изпише LOW BATTERY ELECTRONIC KEY
(ЕЛЕКТРОНЕН КЛЮЧ С НИСЪК ЗАРЯД НА
БАТЕРИЯТА).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Предупредителният звуков сигнал може да не прозвучи поради позицията на
електронния ключ или лошо състояние на радиовълните.
• Предупредителният звуков сигнал може да не прозвучи, ако зарядът на
батерията на електронния ключ е слаб.
• Предупредителният звуков сигнал може да не прозвучи поради състоянието на
радиовълните, когато електронният ключ е поставен на инструменталния панел
и бордното табло, в отделенията за съхранение като жабката или джобовете на
вратите, или когато е под седалката или на пода пред седалката на водача и
пътника отпред и др.
• Дори когато електронният ключ е в обхвата на действие за заключване и
отключване на вратите или за стартиране на двигателя, предупредителният
звуков сигнал може да прозвучи поради състоянието на радиовълните. В този
случай сменете мястото на електронния ключ.
Предупредителен звуков сигнал
Вижте стр. 4-106
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Относно функциите за персонализация на
Пасивната система за влизане и стартиране

Настройките на Пасивната система за влизане и стартиране могат да се променят чрез
функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройките на Пасивната система за влизане и стартиране могат да се променят в
оторизиран сервиз на Isuzu. За повече информация се свържете със своя оторизиран
сервиз на Isuzu.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Радио ВКЛ.

Включва радиовълните на
Пасивната система за влизане
и стартиране.

Радио ИЗКЛ.

Изключва радиовълните на
Пасивната система за влизане
и стартиране.

Активирано

Включва функцията за
заключване на вратите при
отдалечаване.

Дезактивирано

Изключва функцията за
заключване на вратите при
отдалечаване.

Активирано

Включва звуковия сигнал на
функцията за заключване на
вратите при отдалечаване.

Дезактивирано

Изключва звуковия сигнал на
функцията за заключване на
вратите при отдалечаване.

Комуникационен
режим

Пасивна
система за
влизане и
стартиране

Заключване при
отдалечаване

Звуков сигнал
на функцията
за заключване
на вратите при
отдалечаване

Описание
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„Приветстващи” светлини
„Приветстващите” светлини са функция, която включва куполното осветление, когато се
приближите до автомобила, докато носите електронния ключ.

Условия за режим на изчакване на „приветстващите” светлини

„Приветстващите” светлини могат да бъдат активирани, когато са изпълнени следните
условия.
• Заключете вратите, като използвате Пасивната система за влизане и стартиране
или Системата за безключов достъп.
• Когато водачът се отдалечи на определено разстояние от автомобила, докато носи
електронния ключ.

Условия, които предотвратяват работата на „приветстващите”
светлини
„Приветстващите” светлини не светват, ако са изпълнени следните условия.
• Когато отключвате вратите с дистанционното управление.
• Когато водачът отключи вратите с механичен ключ, без да носи електронния ключ.
• Когато са изминали 5 дни, през които „приветстващите” светлини са били в режим
на изчакване.
• Когато сте били в радиус от около 5 метра от автомобила за повече от 5 минути.

СЪВЕТ
• За да се предотврати изтощаването на акумулатора, тази функция се изключва
автоматично, ако са изминали повече от 5 дни от последното заключване на
автомобила.
• Използването на тази функция изтощава акумулатора по-бързо от нормалното.
Настройките на „приветстващите” светлини могат да се променят чрез функцията за
персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
„Приветстващи”
светлини

Описание

Активирано

Включва функцията за „приветстващи”
светлини.

Дезактивирано

Изключва функцията за „приветстващи”
светлини.

3-28

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Врати
ВНИМАНИЕ

• Преди да отворите вратата, внимателно проверете всички зони около
автомобила от съображения за безопасност, особено зоната зад автомобила.
Ако рязко отворите вратата, тя може да бъде ударена от автомобил или нещо
друго, идващо отзад.
• Внимавайте, когато отваряте или затваряте вратите, тъй като силни ветрове
или стръмни наклони могат да причинят внезапно отваряне или затваряне на
вратите.
• Когато затваряте вратата отвътре, проверете дали вратата е добре затворена.
Ако вратата не е добре затворена, може да се отвори в движение.
• Преди да оставите автомобила, спрете двигателя и заключете вратите. Никога
не оставяйте ключа в автомобила.
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Заключване и отключване на вратите отвън
Бутон за
заключване

Използване на Пасивната система
за влизане и стартиране
Докато
носите
електронния
ключ,
натиснете бутона за заключване на вратата
на водача и вратата на пътника отпред, за
да заключите всички врати. Натиснете го
отново, за да отключите всички врати.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При заключване аварийните светлини ще премигнат веднъж. Ако копчето за
куполното осветление или осветлението за четене е в позицията на вратата,
куполното осветление или осветлението за четене ще изгаснат.
• При отключване, аварийните светлини ще премигнат два пъти. Ако копчето за
куполното осветление или осветлението за четене е в позицията на вратата,
куполното осветление или осветлението за четене ще светнат за около 30
секунди.
• Ако човекът с електронния ключ стои в обхвата му за заключване и отключване на
вратите, други хора също могат да заключват или отключват вратите с помощта
на бутона за заключване.
• Пасивната система за влизане и стартиране няма да заключи вратите в следните
случаи:
- Режимът на мощност захранване е различен от OFF.
- Електронният ключ е в обхвата на действие за стартиране на двигателя.
- Една от вратите е отворена.
• Когато оставяте автомобила, се уверете се, че вратите са заключени.
• Ако функцията не работи нормално, заключете и отключете вратите с ключа и
проверете системата при своя оторизиран сервиз на Isuzu.
Пасивна система за влизане
и стартиране
Вижте стр. 3-20
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Дистанционно управление
(електронен ключ)

Бутон за заключване
Бутон за отключване

Използване на дистанционното
управление
Натискането на бутона за заключване на
дистанционното управление заключва
всички врати.
Натискането на бутона за отключване
отключва всички врати.
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ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)
• Функцията не работи в следните случаи:
- Една от вратите е отворена.
- Режимът на мощност е в режим, различен от OFF, при модели с Пасивна
система за влизане и стартиране.
- Ключът е поставен в контактния ключ при модели със Система за безключов
достъп.
• Многократното последователно заключване и отключване на вратите с
дистанционното управление, може да задейства защитната верига на системата
и да попречи на работата на дистанционното. Ако това се случи, изчакайте
малко. След това системата ще започне да работи нормално.
• Когато оставяте автомобила, се уверете, че вратите са заключени.

Дистанционно управление
(ключ за безключов достъп)
Бутон за заключване

• Ако функцията не работи нормално, заключете и отключете вратите с ключа и
проверете системата при своя оторизиран сервиз на Isuzu.
Система за безключов достъп
Вижте стр. 3-13

Бутон за отключване

Използване на ключа

Отключване

Заключване
Ключ

ЗАБЕЛЕЖКА
• При заключване и ако копчето за куполното осветление или осветлението за
четене е в позицията на вратата, куполното осветление или осветлението за
четене ще изгаснат. В този момент при моделите с Пасивна система за влизане и
стартиране аварийните светлини ще премигат веднъж.
• При отключване и ако копчето за куполното осветление или осветлението за
четене е в позицията на вратата, куполното осветление или осветлението за
четене ще светнат за около 30 секунди. В този момент при моделите с Пасивна
система за влизане и стартиране аварийните светлини ще премигат два пъти.
• След като сте отключили вратите с дистанционното управление, те автоматично
ще се заключат отново в следните случаи:
- Вратата не е отворена в рамките на 30 секунди.
- Бутонът Start/Stop на двигателя не е натиснат в рамките на 30 секунди при
модели с Пасивна система за влизане и стартиране.
- Ключът не е поставен в контактния ключ в рамките на 30 секунди при модели
със Система за безключов достъп.

Завъртете ключа към предната част на
автомобила, за да заключите вратата и го
насочете завъртете към задната част, за да
отключите автомобила.
Система за безключов достъп
Вижте стр. 3-13

ЗАБЕЛЕЖКА
• Само вратата на водача ще бъде
заключена/отключена, когато се
използва ключът за заключване/
отключване на вратите.
• При модели с Пасивна система за
влизане и стартиране използвайте
механичния ключ, съхраняван в
електронния ключ.
• След като заключите вратите, се
уверете, че са заключени, като
дръпнете дръжките.
Вижте стр. 3-20
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ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Копче за заключване

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

Използване на бутона за
електроуправляемо заключване
на вратата

Заключване на вратата отвън без
ключ

Първо натиснете копчето за заключване
напред до позицията за заключване, след
това затворете вратата, като държите
външната дръжка на вратата повдигната.
Външна дръжка
на вратата

ВНИМАНИЕ

ОТКЛЮЧВАНЕ ЗАКЛЮЧВАНЕ

• Преди да заключите вратата,
уверете се, че ключът е у вас.
Ако
използвате
ключалката,
докато ключът е в автомобила, ще
прозвучи звуков сигнал и всички
врати ще се отключат.

ЗАБЕЛЕЖКА
• След като заключите вратите,
уверете се, че са заключени, като
дръпнете дръжките.
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Когато използвате бутона на вратата на
водача, системата за електроуправляемо
заключване на вратите автоматично
заключва или отключва всички врати
едновременно.

Използване на копчето за
заключване
Копче за заключване
Заключване

Отключване

Натиснете копчето за заключване напред,
за да заключите и го дръпнете назад, за да
отключите.
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Ключалки на вратите със защита за деца
(модели с двойна кабина)

Отключване
Unlock

Заключване
Lock
Копче за заключване
Knob

Ако поставите копчето в позиция за
заключване и затворите вратата, няма да
е възможно да отворите задната врата от
вътрешността на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Използвайте ключалките за врати
със защита за деца, когато шофирате
с деца в автомобила. Заключете
задните врати от двете страни с
ключалката за врати със защита за
деца.

ЗАБЕЛЕЖКА
• За да отворите задната врата,
отключете вратата и дръпнете
външната дръжка. Ако искате да
отворите вратата от вътрешността
на автомобила, отворете стъклото,
извадете ръката си навън и дръпнете
външната дръжка на вратата.

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
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Заключване и отключване на вратите чрез
системата на автомобила
Заключване на вратите при отдалечаване (модели с Пасивна система за влизане и
стартиране) Когато се отдалечите на определено разстояние от автомобила, докато
носите електронния ключ, вратите ще се заключат автоматично. Когато водачът се
отдалечи на определено разстояние от автомобила, докато носи електронния ключ,
звуковият сигнал ще прозвучи веднъж и аварийните светлини ще светнат веднъж.
Когато водачът се отдалечи още повече, вратите ще се заключат автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Функцията за заключване на вратите при отдалечаване работи, когато са
изпълнени следните условия.
- Когато двигателят е спрян.
- Когато предният капак и вратите са затворени.
- Когато електронният ключ не е в автомобила.
• Функцията за заключване на вратите при отдалечаване се дезактивира, когато
се извършват следните действия;
- Когато е отворена врата.
- Когато вратите са заключени с бутона за заключване на дистанционното
управление.
- Когато вратите са заключени от Пасивната система за влизане и стартиране.
- Когато системата не може да разпознае електронния ключ.
- Когато електронният ключ попадне в автомобила, например чрез хвърляне на
чанта, в която се намира електронният ключ, през стъклото на автомобила,
след като вратите са били заключени.
- Когато водачът остане близо до автомобила за 30 секунди или повече.
• Ако функцията за заключване на вратите при отдалечаване не работи правилно,
звуковият сигнал извън автомобила ще прозвучи 10 пъти, за да ви предупреди.
Ако това се случи, заключете вратата чрез метод, различен от функцията за
заключване на вратите при отдалечаване.
Настройките на функцията за заключване на вратите при отдалечаване могат да се
променят чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния
дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Заключване при
отдалечаване
Звуков сигнал
на функцията
за заключване
на вратите при
отдалечаване

Описание

Активирано

Включва функцията за заключване на
вратите при отдалечаване.

Дезактивирано

Изключва функцията за заключване на
вратите при отдалечаване.

Активирано

Включва звуковия сигнал на функцията за
заключване на вратите при отдалечаване.

Дезактивирано

Изключва звуковия сигнал на функцията за
заключване на вратите при отдалечаване.
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Автоматична функция за отключване на вратите (Модели с Пасивна
система за влизане и стартиране и Система за безключов достъп)

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

Настройките на автоматичната функция за отключване на вратите могат да се променят
чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.

Тази функция автоматично отключва вратите в зависимост от условията на автомобила.

Тип отключване

Когато ключът е изваден от контактния
ключ, всички врати се отключват.

Отключване на вратите, свързано
със стартирането

Когато режимът захранване е зададен на
OFF (модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е
завъртян в позиция LOCK (модели със
Система за безключов достъп), всички врати
се отключват.

Отключване на вратите, свързано с
лоста за смяна на предавките

Настройки (функция за персонализация от потребителя)
Вижте стр. 4-46

Описание

Отключване на вратите, свързано с
ключа *1

Когато селекторът на предавките е в
позиция Р, всички врати се отключват.

*1: Модели със Система за безключов достъп
*2: Модели с автоматична трансмисия

ЗАБЕЛЕЖКА
• Следват заводските настройки:
- Отключване на вратите, свързано с ключа (модели със Система за безключов
достъп)
- Отключване на вратите, свързано със стартирането (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране)
• Когато са изминали приблизително 60 минути от задаването на режима
Автоматична трансмисия
Вижте стр. 4-147
Бутон Start/Stop на двигателя (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране)
Вижте стр. 4-112
Контактен ключ (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране)
Вижте стр. 4-115
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Индикация на дисплея

Тип автоматично
отключване

Описание

Дезактивирано

Дезактивира автоматичната функция за
отключване на вратите

KEY *1

Активира отключването на вратите,
свързано с ключа

IGN

Активира отключването на вратите,
свързано със стартирането

Shift-P *2

Активира отключването на вратите,
свързано с лоста за смяна на предавките

*1: Модели със Система за безключов достъп
*2: Модели с автоматична трансмисия
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Функция за отключване на вратите, засичаща сблъсък (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране и Система за безключов
достъп)

Ако автомобилът претърпи силен удар отпред, отляво или отдясно, докато режимът
на захранване е на ON (модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или
контактният ключ е в позиция ON (модели със Система за безключов достъп), всички
врати ще се отключат.
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Отваряне и затваряне на вратите отвън

За да отворите вратата, дръпнете външната
дръжка.
За да затворите вратата, натиснете
външната дръжка.

Външна
дръжка на
вратата

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато функцията за отключване на вратите, засичаща сблъсък, се активира,
аварийните светлини ще мигат, за да предупредят водача за аномалия в същия
момент. За да спрете аварийните светлини, задайте режима на мощност в
позиция OFF веднъж, преди да превключите отново на ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране), или завъртете контактния ключ в позиция
LOCK веднъж, преди да го върнете в позиция ON (модели със Система за
безключов достъп).
• В зависимост от начина на удара обаче тази функция може да не се активира.

Отваряне и затваряне на вратите отвътре
За да отворите вратата,
вътрешната дръжка.
За да затворите вратата,
дръжката за дърпане.

дръпнете
дръпнете

ЗАБЕЛЕЖКА
Дръпнете
Вътрешна дръжка
Дръжка за дърпане

[Звуков сигнал
режим ACC]

за

напомняне

за

• При модели с Пасивна система за
влизане и стартиране, ако вратата
на водача е отворена, докато
режимът на мощност е в позиция
ACC, ще прозвучи звуков сигнал,
за да предупреди, че режимът не
е в позиция OFF. Когато режимът
на мощност бъде превключен в
позиция OFF, звуковият сигнал ще
спре.
[Звуков
ключа]

сигнал

за

напомняне

за

• При модели без Пасивна система за
влизане и стартиране, ако вратата
на водача е отворена, докато
контактният ключ е в позиция ACC
или LOCK, ще прозвучи звуков
сигнал, за да предупреди, че ключът
не е бил изваден. Когато ключът
бъде изваден, звуковият сигнал ще
спре.
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Страничен панел за достъп (модели с удължена кабина)

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Отваряне и затваряне на вратите отвън

ВНИМАНИЕ
• Преди да отворите врата, проверете дали пътникът отпред е разкопчал
предпазния си колан. Ако вратата е отворена, докато предпазният колан е
закопчан, коланът ще се заключи и няма да може да го откопчаете. Пътникът
отпред може да бъде заклещен и да се нарани.

Вътрешна
дръжка

• Внимавайте, когато отваряте или затваряте вратите, тъй като силни ветрове
или стръмни наклони могат да причинят внезапно отваряне или затваряне на
вратите.
• Когато използвате вътрешната дръжка на врата, внимавайте да не заклещите
ръката си в пространството между вътрешната дръжка и капака на вътрешната
дръжка. Ако това се случи ръцете или пръстите ви могат да пострадат.
• Тъй като няма да е възможно предната врата да се затвори добре, когато
страничният панел за достъп е полуотворен, тя може да се отвори, докато
автомобилът се движи.

СЪВЕТ
• Не отваряйте или затваряйте страничния панел за достъп, докато предната
врата не е отворена напълно. В противен случай страничният панел за достъп
може да се блъсне в предната врата и да се повреди.
• Не отваряйте или затваряйте предната врата и страничния панел за достъп
едновременно. В противен случай страничният панел за достъп може да се
блъсне в предната врата и да се повреди.
• След като затворите предната врата, не затваряйте страничния панел за достъп.
В противен случай страничният панел за достъп може да се блъсне в предната
врата и да се повреди. Винаги затваряйте предната врата, след като първо
затворите страничния панел за достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Страничният панел за достъп не може да бъде отворен, когато предната врата е
затворена.
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За да отворите вратата от вън, след като
първо сте отворили предната врата,
дръпнете вътрешната дръжка и отворете
задната врата.
За да затворите предната врата, след като
сте затворили задната врата, натиснете
външната дръжка на предната врата и
затворете.

Отваряне и затваряне на вратите отвътре
Дръжка за
дърпане

За да отворите вратата от вътре, натиснете
вътрешната дръжка, докато предната врата
е отворена.
За да затворите задната врата, дръпнете
дръжката за дърпане, докато предната
врата е отворена.
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Задна врата

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Модел със странична дръжка

За отваряне

Дръпнете дръжката от двете страни на
задната врата, за да освободите ключалката
и след това отворете задната врата бавно.

ВНИМАНИЕ

За да затворите задната врата, използвайте
процедурата за отваряне в обратен ред.
Проверете дали е заключена добре.

• Не шофирайте автомобила с отворена задна врата.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ограничител ще държи задната врата отворена в хоризонтално положение.
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За затваряне

Отваряне и затваряне на задната врата
За отваряне

Модел с централна дръжка
Дръпнете дръжката в центъра на задната
врата, за да освободите ключалката и след
това отворете задната врата бавно.
Затворете задната врата бавно. Раздвижете
задната врата напред-назад, за да
проверите дали е добре заключена.

Заключване на задната врата (с ключалка)
Отключване

За затваряне

Поставете ключа здраво.
Завъртете го наляво, за да заключите
задната врата. Завъртете го надясно, за да
отключите задната врата.

Заключване

Задно стъпало на бронята
Използвайте задното стъпало на бронята
за лесно товарене и разтоварване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не позволявайте повече от един
човек да стъпва на задното стъпало
едновременно. В противен случай то
може да се повреди.
• Не движете автомобила, докато има
човек на задното стъпало.
• Не стойте на задното стъпало, когато
автомобилът се движи.
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Стопер за предпазната рамка
Когато закрепвате товар към предпазната
рамка, използвайте стопера, за да предотвратите разместването на товара. Когато
използвате стопера, повдигайте го към
външната част на автомобила.

Стопер за предпазната рамка

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
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Влизане и излизане от автомобила
Когато влизате или излизате от автомобила, внимателно проверете дали зоната около
автомобила е безопасна, хванете ръкохватката (ако автомобилът е оборудван с такава)
и сложете крака си на страничното стъпало (ако автомобилът е оборудван с такова).
Ръкохватка на B колоната

Ръкохватка на A колоната

ВНИМАНИЕ
• Когато обезопасявате товар с помощта
на предпазната рамка, не прилагайте
излишна сила.

Странично стъпало

ВНИМАНИЕ
• Когато влизате или излизате от автомобила, използвайте ръкохватката и стъпалото
и др., за да имате винаги опора от поне три места. Също така не опитвайте да
скачате във или извън автомобила, тъй като това може да причини неочаквани
инциденти или наранявания.
• При модели със странични стъпала, за да избегнете подхлъзване, не стъпвайте
върху нерелефната част на стъпалата.
• При модели със странични стъпала дъждът или снегът могат да ги направят много
хлъзгави. Затова винаги премахвайте снега и леда от обувките си и от страничното
стъпало и внимавайте да не се подхлъзнете, докато влизате или излизате от
автомобила.
• Влизането или излизането от автомобила с мазни или омаслени ръце или обувки
може да причини подхлъзване. Винаги старателно почиствайте ръцете и обувките
си от мазнината и др., преди да влезете или излезете от автомобила.

СЪВЕТ
• Не се хващайте за други части, освен за ръкохватките, когато влизате или
излизате от автомобила. Това може да причини щети на автомобила или
наранявания на вас или околните.

Осветление за прибиране у дома

Тази функция включва предните фарове (къси) и габаритните светлини за по-голяма
безопасност, след като напуснете автомобила.
Модели с осветление за прибиране
Вижте стр. 4-123
у дома
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Отваряне и затваряне на стъклата

Електроуправляеми стъкла
Използвайте бутона, за да отворите или затворите стъклото. Електроуправляемите
стъкла функционират, само когато режимът захранване е в позиция ON (модели
с Пасивна система за влизане и стартиране) или контактният ключ е в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане и стартиране).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да затворите стъклата, се уверете, че няма риск от прищипване. В
противен случай може да се стигне до сериозни наранявания. Това е особено
важно, когато с вас има дете.
• Не позволявайте на деца да използват електроуправляемите стъкла. Те могат
сериозно да пострадат.
• Не слагайте ръката или главата си между рамката и стъклото, за да се уверите,
че функцията за защита от прищипване функционира правилно. В противен
случай може да се стигне до сериозни наранявания.
• Функцията за защита от прищипване може да не работи, ако предмет се заклещи
точно преди стъклото да се затвори напълно. Също така функцията няма да
работи, ако бутонът за стъклото е вдигнат продължително. Внимавайте да не
прищипете пръстите си. В противен случай може да се стигне до сериозни
наранявания.

СЪВЕТ
• Когато отваряте или затваряте стъклото, не използвайте бутона за стъклото
от страната на водача и бутона за стъклото на друга врата в противоположни
посоки едновременно.
• След като стъклото е отворено или затворено напълно, не продължавайте да
натискате бутона в същата посока.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При демонтиране на акумулатор и повторното му свързване, за правилната
работа на електроуправляемото стъкло е необходимо да направите следното:
- Отворете стъклото на водача наполовина. Дръпнете бутона за стъклото на
водача, за да го затворите напълно и след това дръжте бутона в тази позиция
за 2 секунди.
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Страната на водача

Използвайте бутона, за да отворите или
затворите стъклото.
Страната на водача
Задна дясна
страна

Страната на
пътника отпред

ОТВ.

ЗАТВ.

Задна лява
страна

Страната на пътника отпред
Страната на пътника отпред

ОТВ.

ЗАТВ.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Всички стъкла могат да бъдат
отворени или затворени чрез бутона
от страната на водача.
• Моделите с двойна кабина имат
бутон със същата функция и на
задната врата.
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Страната на водача

ОТВ.

ЗАТВ.

Автоматичен
Автоматичен
режим
режим Механичен
Механичен
режим
режим
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Автоматичен режим (страната на
водача)

Бутон за заключване на
електроуправляемите стъкла

Когато натиснете или дръпнете бутона
силно, стъклото се отваря или затваря в
автоматичен режим.

Ако натиснете бутона за заключване на
електроуправляемите стъкла, само стъклото
на водача ще може да се отваря. За да
отмените заключването на стъклото на
пътника отпред и задните електроуправляеми
стъкла (модели с двойна кабина), натиснете
бутона отново.

Когато натиснете или дръпнете бутона леко,
стъклото се отваря или затваря в механичен
режим. Стъклото се отваря или затваря само
с помощта на бутона.

ОТВОРЕНО

ЗАТВОРЕНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА
• За да спрете стъклото, докато се отваря или затваря в автоматичен режим,
леко преместете бутона на другата страна.
[Функция за защита от прищипване]
• За да се предотврати заклещването на предмети между стъклото и рамката,
когато стъклото се затваря в автоматичен режим, функцията за защита от
прищипване спира работата му и леко отваря стъклото.
[Действия след спиране на двигателя]
• Стъклото на водача може да бъде отворено или затворено с помощта на
бутоните на вратата на водача приблизително 40 секунди, след като режимът
на мощност е превключен на режим, различен от ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране) или контактният ключ е завъртян в позиция,
различна от ON (модели без Пасивна система за влизане и стартиране). Но
ако вратите са отворени, стъклото не може да бъде отворено или затворено
дори в рамките на тези 40 секунди.

• Използвайте бутона за заключване
на електроуправляемите стъкла, за
да заключите стъклото на пътника
отпред и задните електроуправляеми
стъкла (модели с двойна кабина),
когато в автомобила има дете. По
този начин няма да позволите на
детето да си играе със стъклото
на пътника отпред и задните
електроуправляеми стъкла (модели
с двойна кабина) и да предизвика
инцидент.
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Механично управляеми стъкла
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Капачка на резервоара за гориво
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
• Уверете се, че няма опасност вие или пътникът ви да заклещите някоя част от
тялото си в стъклото. Трябва да сте особено внимателни, когато с вас има дете.

Механизъм за отваряне на малкото стъкло
(модели с удължена кабина)
Механизъм за отваряне
на малките стъкла

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

Малките стъкла от двете страни могат да се
отварят и затварят с помощта на механизма
за отваряне.

• Превключете на режим захранване ACC или OFF (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртете контактния ключ в позиция ACC или LOCK
(модели без Пасивна система за влизане и стартиране), за да спрете двигателя,
преди да заредите автомобила. Зареждането с гориво, докато двигателят работи,
може да причини пожар в автомобила ви.
• Бавно отворете капачката на резервоара за гориво. Бързото отваряне може да
доведе до изблик на гориво поради промяна в налягането.
• Когато зареждате с гориво, не пушете и не поставяйте източник на пламък
наблизо. Съществува риск от пожар.
• След зареждане се уверете, че капачката на резервоара за гориво е затворена
добре.
• Не използвайте капачка, която не е оригинална част на Isuzu.
Използването на неподходяща капачка може да доведе до разливане на гориво
при инцидент. Използването на неподходяща капачка може също така да повлияе
на горивната система и на системата за контрол на емисиите.
• Избършете горивото, което се е разляло при зареждането.
• Използвайте дизелово гориво, определено в съответните стандарти за
автомобилни емисии. За съответното дизелово гориво вижте „Препоръчителни
течности, смазочни продукти и дизелови горива“.
• Не добавяйте и не смесвайте горива с ниско качество или бензин, керосин, горива
на алкохолна основа или горива, които не са дизелови, или добавки за премахване
на вода или други добавки за горива. Стартирането на двигателя с неподходящо
гориво в резервоара е много опасно, тъй като може да повлияе негативно на
горивния филтър и да причини влошено движение на частите, смазвани с гориво,
в инжекторите, освен това може да повлияе негативно на компонентите на
двигателя и може да доведе до повреда на автомобила или дори пожар.
• Ако по погрешка добавите неподходящо гориво в резервоара, го източете го
напълно.
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ВНИМАНИЕ

• Използването на дизелово гориво, различно от определеното в съответните
стандарти за автомобилни емисии, може да попречи на съответствието на
автомобила с местните законови изисквания.

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Отваряне и затваряне на капачката на
резервоара за гориво

Капачката на резервоара за гориво
1. За да отворите вратичката на резервоара
отстрани на товарния отсек, дръпнете
лоста за отваряне на резервоара към
себе си.

СЪВЕТ
• Не използвайте дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра, отколкото
дизеловото гориво, определено в съответните стандарти за автомобилни
емисии. Използването на дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра
може да повлияе негативно на двигателя, на системата за намаляване на
вредните емисии или на системата за рециркулация на отработени газове и
потенциално да доведе до повреда на автомобила.
Използване на бензиностанции на
самообслужване
Вижте стр. 2-4
Препоръчителни течности, смазочни
продукти и дизелови горива
Вижте стр. 6-147
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2. Премахнете статичното електричество
от тялото си, преди да отворите
капачката на резервоара за гориво.

Лост за отваряне на резервоара за гориво
Кукичка Капачка на резервоара за гориво
Отваряне

3. Бавно завъртете капачката обратно на
часовниковата стрелка, за да я отворите.
4. След като свалите капачката, я закачете
на кукичката.

Затваряне
Кабел

Вратичка на
резервоара за гориво

5. Напълнете резервоара.
6. Завъртете капачката по часовниковата
стрелка, докато щракне повече от 3 пъти,
за да я затворите добре.
7. Затворете вратичката на резервоара
отстрани на товарния отсек.

СЪВЕТ
• Ако капачката не е закачена на
кукичката, може да се удари в
каросерията и останалото по нея
гориво може да увреди боята.
• Ако затворите вратичката на резервоара, докато кабелът е усукан,
може да увредите кабела.
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резервоара
за гориво

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Тип гориво

ЗАБЕЛЕЖКА
• Позволеният тип гориво (ДИЗЕЛ) е
указан на капачката на резервоара.

Индекс за дизелови горива

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

• За модели за европейския пазар
може да се използва гориво,
което има същата маркировка
като маркировката в индекса на
дизеловите горива до отвора за
резервоара на автомобила.
Препоръчителни течности, смазочни
продукти и дизелови горива
Вижте стр. 6-147
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Резервоар за AdBlue®
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не слагайте нищо друго освен AdBlue® в резервоара за AdBlue®. Допълнете
резервоара за AdBlue® с AdBlue®, определена от Isuzu.
• Добавянето на течности и др., различни от AdBlue®, може да доведе до
неизправност на Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR).
• Ако течности и др., различни от определената AdBlue®, са били добавени по
погрешка, Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR) трябва да
бъде проверена. Посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/сервизно
обслужване на Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR).

ВНИМАНИЕ
• AdBlue® рядко отделя миризма, когато бъде отворена капачката на резервоара.
Не се опитвайте да помиришете резервоара от отвора за зареждане.

СЪВЕТ
• Преди да добавите AdBlue®, превключете на режима на мощност захранване
на OFF (модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или завъртете
контактния ключ в позиция LOCK (модели без Пасивна система за влизане
и стартиране) и изчакайте 5 минути или повече.
• След като резервоарът за AdBlue® е пълен догоре, не местете и не друсайте
автомобила, за да добавите повече AdBlue®. В противен случай количеството
на останалата AdBlue® не може да бъде засечено и двигателят може да не
стартира.
• Внимавайте да не замърсите вътрешността на резервоара за AdBlue® с
материали като пръст, когато отваряте капачката на резервоара за AdBlue®.
Замърсителите като пръст могат да задръстят филтъра за AdBlue® или да
променят качеството на AdBlue® и потенциално да доведат до неизправност
на Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR).
• AdBlue®, разлята по каросерията или рамата на автомобила и др., може да
причини ръжда. В такива случаи я забършете и измийте с вода.
• Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR) ще продължи
да работи приблизително 5 минути, след като режимът на работа е зададен
на OFF (модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или контактният
ключ е зададен в позиция LOCK (модели без Пасивна система за влизане и
стартиране). Изчакайте 5 минути или повече, когато изваждате акумулатора
или конекторите за преглед или ремонт.
СЪВЕТ (Продължение)
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СЪВЕТ (Продължение)
• Не модифицирайте ауспуха или изпускателната система и не променяйте
разположението на нещата, включително резервоара за AdBlue®. Това може
да се отрази на способностите за намаляване на вредните емисии. Ако са
необходими модификации или разместване, се консултирайте се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Как се допълва AdBlue®
Ако няма останала течност AdBlue® и двигателят не може да бъде рестартиран,
следвайте процедурите по-долу, за да допълните резервоара за AdBlue®. Паркирайте
автомобила на равно място, когато добавяте AdBlue®.
Двигателят може да бъде рестартиран, като добавите приблизително 5 литра или
повече AdBlue®.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Превключете бутона Start/Stop на
OFF (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртете
контактния ключ в позиция LOCK
(модели без Пасивна система за влизане
и стартиране) и спрете двигателя. След
това изчакайте 5 минути или повече.
2. За да отворите вратичката на резервоара
отстрани на товарния отсек, дръпнете
лоста за отваряне на резервоара към
себе си.

• AdBlue® е бистър, безцветен и безвреден воден разтвор. Нормално е AdBlue®
да отделя мирис при някои обстоятелства.
• Нормално е да се образуват отлагания от бял прах, когато AdBlue® полепва и
засъхва на места като отвора за зареждане. Забършете ги, за да не навлязат
в резервоара за AdBlue®.
• След като двигателят спре, могат да се чуят шумове от резервоара за AdBlue®
или от модула за зареждане. Това е звукът на AdBlue®, която се връща от
тръбата към резервоара си, и е нормален.
• Отнема известно време преди пробегът, който автомобилът може да измине
с количеството AdBlue®, да бъде изведен правилно, когато се добавя AdBlue®,
докато двигателят работи или бутон Start/Stop е зададен на OFF (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране) или контактният ключ е зададен в
позиция LOCK (модели без Пасивна система за влизане и стартиране).
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Лост за отваряне на
резервоара за гориво
Капачка на резервоара
за AdBlue ®

Вратичка на
резервоара
за гориво

3. Бавно завъртете капачката на резервоара
за AdBlue® обратно на часовниковата
стрелка, за да я отворите.
Отваряне

4. Допълнете резервоара за AdBlue® бавно,
за да не прелее.
5. Завъртете капачката на резервоара
за AdBlue® по часовниковата стрелка,
Затваряне
докато чуете щракване, за да я затворите
добре.
6. Затворете вратичката на резервоара
отстрани на товарния отсек.

Използваем капацитет на резервоара
за AdBlue® [Референтна стойност]
13,0 литра
Селективна каталитична редукция с
урея (SCR)
Вижте стр. 2-91
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Седалки

Седалката на водача трябва да е регулирана така, че когато седнете максимално назад,
да можете да натискате педалите докрай, без да махате гърба си от облегалката, и да
можете да управлявате волана лесно и свободно. След като я регулирате, проверете
дали седалката е закрепена на мястото си.
Регулирането на седалката за правилна поза на шофиране е от огромна важност за
безопасността.
Уверете се, че можете лесно да въртите волана.
Уверете се, че центърът на главата ви е
изравнен с центъра на подглавника.

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Не слагайте възглавница или подобен предмет между гърба си и облегалката.
Това не само оказва влияние на стабилността на вашата позиция на шофиране,
но и пречи на ефективната работа на предпазния колан в случай на сблъсък.
• Не слагайте предмети под седалката. Ако има предмети под седалката, тя може
да бъде закрепена в неправилна позиция.
• Преди да я регулирате, се уверете, че върху релсите на седалката няма предмети,
които биха попречили на закрепването й. Внимавайте да не заклещите ръцете
или краката си в седалката или релсите и седалката да не удари предмет или
пътник, докато я регулирате.
• Когато регулирате седалката, внимавайте тя да не удари пътник или предмет.
Това може да нарани пътниците или предметите.

Уверете се, че няма нужда да местите
раменете си от облегалката.

СЪВЕТ
Уверете се, че можетеда закопчаете
правилно предпазния си колан.
Уверете се, че можете добре да натискате педалите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Внимавайте, когато регулирате седалката; в противен случай може да се нараните.
• Не позволявайте на деца да регулират седалката си сами; възрастен трябва да
регулира седалката на децата в автомобила.
• Регулирайте седалката преди шофиране. Регулирането на седалката, докато
автомобилът е в движение, трябва да се избягва, не само защото нефиксираната
седалка се мести напред-назад нестабилно, което ви пречи да заемете правилна
позиция, но може и да доведе до загуба на контрол над автомобила и евентуално
до инцидент.
• Опитайте се да раздвижите седалката, без да я отключвате, след като сте я
регулирали, за да проверите дали е добре закрепена. Хлабаво закрепена
седалка може да се премести неочаквано и позицията ви може да стане
нестабилна; това може да доведе до инцидент. Посетете своя оторизиран сервиз
на Isuzu за сервизно обслужване, ако откриете, че фиксаторите на седалката не
работят. Освен това предпазният колан няма да функционира правилно, ако
облегалката на седалката не е добре закрепена.
• Шофирането със силно наклонена облегалка може да е много опасно при
сблъсък или рязко спиране. Вдигнете облегалката и закопчайте предпазния
колан правилно, докато седите максимално назад и изправени на седалката.
	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

• При модели с кожени седалки, за да избегнете повреждане и износване на
кожените участъци, трябва да правите следното:
- Премахвайте прах и пясък възможно най-бързо.
- Забърсвайте ги възможно най-бързо, когато се намокрят с вода и др.
- Избягвайте продължително излагане на директна слънчева светлина.
Дръжте автомобила на сянка, особено през лятото.
- Не поставяйте винилови или пластмасови продукти или такива, съдържащи
восък, върху кожените седалки, тъй като могат да залепнат за тях.
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Механична седалка

Регулиране на седалката на водача
Електроуправляема седалка

Регулирайте седалките
съгласно таблицата.
d

A

E

C

c

D

a
B

Регулиране

Бутон

A

Наклон на
облегалката

a

B

Напред/назад

b

Как се
използва

e

A

D

b

Височина на
седалката

D

Височина
на предния
ръб на
възглавницата
на седалката

E

Лумбална
опора
(ако има)

Регулиране
A

Наклон

a

B

Напред/назад

b

B

b
c

d

C

Височина на
седалката

c

D

Лумбална
опора
(ако има)

b

b

c

d

ВНИМАНИЕ
• Когато регулирате седалката, бъдете внимателни, за да не прищипете пръстите
или други части на тялото си. В противен случай може да се стигне до сериозни
наранявания.

СЪВЕТ
• Седалката може да се регулира независимо от позицията на бутона Start/
Stop (модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или позицията
на контактния ключ (модели без Пасивна система за влизане и стартиране).
Но регулирането ѝ консумира много електрическа енергия и може да изтощи
акумулатора напълно.

Как се
Бутон How to operate
използва

C

a

C
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d

e

ВНИМАНИЕ
• Когато регулирате седалката, бъдете внимателни, за да не прищипете пръстите
или други части на тялото си. В противен случай може да се стигне до сериозни
наранявания.
• Когато накланяте облегалката, я дръжте с ръка, докато вдигате нагоре лоста
за наклон на облегалката. Облегалката може внезапно да се премести напред,
ако не я държите с ръка, и да ви нарани. След като облегалката се върне в
първоначалната си позиция, проверете дали е добре фиксирана, като се опитате
да я наклоните напред-назад
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Регулиране на седалката на пътника отпред

Регулирайте седалките съгласно таблицата.

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Задна седалка (модели с двойна кабина)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

• Не местете задната седалка, докато шофирате.

• Когато регулирате седалката, бъдете внимателни, за да не прищипете пръстите
или други части на тялото си. В противен случай може да се стигне до сериозни
наранявания.
• Когато накланяте облегалката, я дръжте с ръка, докато вдигате нагоре лоста
за наклон на облегалката. Облегалката може внезапно да се премести напред,
ако не я държите с ръка, и да ви нарани. След като облегалката се върне в
първоначалната си позиция, проверете дали е добре фиксирана, като се опитате
да я наклоните напред-назад.

Регулиране

A

Лост

A

Наклон

a

B

Напред/назад

b

• Не слагайте товар така, че той да бъде по-високо от облегалката на седалката.
Това може да пречи на видимостта назад и товарът може да излети напред при
рязко спиране.
• Не използвайте предпазния колан, ако водачът на предпазния колан не е
монтиран. Ако водачът на предпазния колан не е монтиран, предпазният колан
няма да се обтегне правилно.
Предпазни колани
Водач на
предпазния колан

Как се
използва

Предпазен колан
Лента

a
b

B
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Облегалка

Вижте стр. 3-72

Сгъване на облегалката

Възможно е да сгънете облегалката напред,
като дръпнете лентата.
Преди да сгънете облегалката напред,
нагласете подглавника в позиция за
съхранение. Освен това отстранете
водачите на предпазните колани от
седалките от двете страни и преместете
предпазния колан навън.
След като върнете облегалката в
първоначалното й положение, прекарайте
предпазните колани от двете страни през
водачите и след това прикрепете водачите
към опорите на подглавниците.
Регулиране на подглавника
Вижте стр. 3-66

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не сядайте върху сгъната облегалка
и не слагайте предмети върху нея,
докато шофирате.
• Когато върнете облегалката в
първоначалната ѝ позиция, се
опитайте да я раздвижите, за да
проверите дали е добре фиксирана.
Освен това предпазният колан няма
да функционира правилно, ако
облегалката на седалката не е добре
закрепена.
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ВНИМАНИЕ
• Когато сгъвате облегалката напред
или я връщате в първоначалната ѝ
позиция, внимавайте да не заклещите
ръката или крака си.
• Когато сгъвате облегалката напред,
дръжте я с ръка, докато дърпате
лентата нагоре. Облегалката може
внезапно да се премести напред, ако
не я държите с ръка, и да ви нарани.
• Когато сгъвате облегалката напред,
внимавайте тя да не удари пътник
или предмет.

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Задна седалка (модели с удължена кабина)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не сгъвайте възглавницата на седалката нагоре, докато шофирате.

• Не слагайте товар така, че той да бъде по-високо от облегалката на седалката.
Това може да пречи на видимостта назад и товарът може да излети напред при
рязко спиране.
• Когато сгъвате възглавницата на седалката нагоре, правете го бавно.
• Когато сгъвате възглавницата на седалката нагоре или я връщате в първоначалната
ѝ позиция, внимавайте да не заклещите ръката или крака си.

Възможно е възглавницата на седалката
да се сгъне нагоре.

Централен подлакътник

При модели с централен подлакътник
издърпайте подлакътника от облегалката
на седалката и го преместете напред, за да
го използвате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не сядайте и не слагайте тежки
предмети
върху
централния
подлакътник.
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Възглавница
на седалката
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Регулиране на подглавника

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Позиция за
съхранение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Позиция за
използване

• Не шофирайте с премахнат подглавник. При липса на подглавник и удар е
възможно да се стигне до сериозни наранявания.
• Нагласете подглавника преди шофиране. Ако регулирате подглавника, докато
автомобилът се движи, няма да можете да поддържате правилна позиция на
шофиране. Това може да причини инцидент.
• След като регулирате подглавника, опитайте да го раздвижите, за да проверите
дали е фиксиран на мястото си.
• Използвайте съответния подглавник за всяка седалка.

Седалка на водача и на пътника
отпред

Регулирайте така, че центърът на главата
ви да е изравнен с центъра на подглавника.
Когато го вдигате нагоре, го вдигайте го в
тази позиция. Когато го сваляте надолу,
натискайте бутона за заключване, докато
натискате подглавника надолу.

ЗАБЕЛЕЖКА
Бутон за
заключване

• Подглавникът
регулиране.

има

5

нива

на

Бутон за
заключване
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Задна седалка
(модели с двойна кабина)

Винаги избирайте позицията за използване,
когато се возите в автомобила.
Когато избирате позицията за използване,
преместете подглавника в добре закрепена
позиция, докато чуете щракване.
Когато избирате позиция за съхранение,
натискайте бутона за заключване, докато
натискате подглавника надолу.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Подглавникът на задната седалка
може да бъде задаван само в
позиция за използване и позиция
за съхранение.

Инсталиране и сваляне

Когато сваляте или слагате подглавник,
натискайте бутона за заключване.
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Напълно регулируемо кормилно управление
Воланът може да се регулира нагоре и надолу, както и напред и назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• След като сте регулирали волана, се опитайте да го разклатите, за да
проверите дали е здраво фиксиран на място, преди да потеглите.
• Нагласете позицията на волана, преди да започнете да шофирате. Регулирането
на позицията на волана по време на шофиране е изключително опасно, тъй
като воланът става нестабилен и пречи на прецизното управление.

3-69

Огледала
Седнете в правилна поза за шофиране върху подходящо регулираната седалка и след
това проверете всяко огледало, за да се уверите, че осигурява правилен изглед към
зоната зад, отстрани на и пред автомобила и зоната директно срещу мястото на водача.
Регулирайте, ако е необходимо, и почистете замърсените огледала.

Вътрешно огледало за обратно виждане
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулирайте огледалото, докато автомобилът е спрял, а не докато се движи.

Регулиране
1. Докато държите волана, натиснете лоста
за заключване надолу, за да отключите
кормилната колона.

Заключване
Отключване

Лост за
заключване

2. Седнете в правилната позиция на
шофиране и след това раздвижете
волана нагоре-надолу и напред-назад,
за да изберете най-подходящото му
положение.
3. Фиксирайте здраво волана в избраното
положение, като преместите лоста в
позиция за заключване.

СЪВЕТ
• Не почиствайте стъклото на огледалото за обратно виждане с почистващи
препарати, съдържащи амоняк или оцетна киселина. Това може да увреди
покритието на огледалото
Преместете
огледалото
в
позиция,
предоставяща добър изглед назад.
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Огледало за обратно виждане
с механична функция против
отблясъци

Обикновено дръжте лоста насочен напред
(Ден). Когато фаровете на автомобилите
зад вас се отразяват и ви заслепяват, докато
шофирате нощем, дръпнете лоста към
себе си (Нощ). Така можете да намалите
заслепяването.

Лост
Ден

Нощ

Бутон

След като регулирате седалката си за правилна позиция на шофиране, регулирайте
огледалата, посочени по-долу, така че да осигуряват подходящ изглед към зоните зад
и отстрани на автомобила.

Странична посока

Регулирайте огледалото, така че да виждате
зоната отстрани на автомобила, включително
вътрешната 1/3-та на огледалото.

Вертикална посока

Регулирайте огледалото така, че да виждате
задния долен ъгъл на автомобила на
половината на височината на огледалото.

• Регулирането на огледалото трябва
да се извършва, докато лостът е
насочен напред (Ден).

Огледалото за обратно виждане с
автоматична функция против отблясъци
автоматично намалява отразената светлина
в зависимост от отблясъците на фаровете
на автомобила зад вас. Когато функцията
е включена, индикаторът на огледалото
светва. Можете да изключите функцията,
като натиснете бутона и индикаторът ще
изгасне.

• Когато
двигателят
функцията е включена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулирайте огледалата, докато автомобилът е спрял, а не докато се движи.
• Не шофирайте със сгънати огледала.

ВНИМАНИЕ
• Когато проверявате задната част на автомобила в огледалата, внимавайте да
не отклоните вниманието си от трафика отпред.

ЗАБЕЛЕЖКА
Сензор
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Външни огледала за обратно виждане

ЗАБЕЛЕЖКА

Огледало за обратно виждане
с автоматична функция против
отблясъци

Индикатор Сензор
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стартира,

• За да предотвратите неправилна
работа, не покривайте сензора на
огледалото и не го докосвайте с
ръце.
• Когато скоростният лост (модели
с механична трансмисия) или
селекторът на предавките (модели
с автоматична трансмисия) е в
позиция R, функцията против
отблясъци
автоматично
се
изключва.

• В огледалата за обратно виждане автомобилът зад вас може да изглежда
по-далеч, отколкото е. Използвайте тези огледала много внимателно, докато
започнете правилно да преценявате дистанцията до обектите.
• Имайте предвид огледалата, когато изпреварвате друг автомобил по тесен
път, когато вкарвате автомобила в гараж или шофирате близо до пешеходци.
Бутон за дистанционно регулиране
на огледалата
Вижте стр. 4-138
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Предпазни колани
Не само водачът, но и пътниците трябва
да закопчаят предпазните си колани преди
потегляне. Трябва да сте напълно запознати
с правилната употреба на предпазните
колани и важните насоки, които трябва да
се спазват, както е описано на следващите
страници.
Изключително важно за вашата безопасност
е да се запознаете с правилната употреба на
предпазните колани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Ако автомобилът ви е претърпял сблъсък, предпазните колани, които са
били закопчани през това време, може да са загубили първоначалната си
сила поради удара, дори да изглеждат непокътнати. Тези предпазни колани
трябва да се инспектират и, ако е необходимо, да се заменят от най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
• Когато заменяте предпазните колани, използвайте оригинални предпазни
колани на Isuzu, предназначени за съответната седалка и ги монтирайте на
правилните места.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Предпазните колани на водача и пътника отпред включват функции за обтягане
и ограничение на натоварването.

• Поставянето на предпазен колан е законово изискване. Водачът е отговорен
не само за поставянето на собствения си колан, но и за това да накара всички
пътници да поставят своите предпазни колани. Бременни жени и пътници със
заболявания на гръдния кош/корема трябва да се консултират с лекар дали
е подходящо да поставят предпазни колани, както и за конкретни препоръки
относно предпазните колани.
• Коланите винаги трябва да се закопчават преди шофиране.
• Детето ви трябва да е обезопасено с предпазен колан. Когато шофирате с
малко дете, което не може да сложи предпазен колан, използвайте подходяща
система за обезопасяване с детско столче (CRS).
• Не позволявайте на децата да си играят с предпазните колани. Играта чрез
усукване на предпазни колани около тялото на детето може да причини
сериозни наранявания като задушаване. Ако предпазният колан е усукан и се
заклещи около тялото на детето, го отрежете с ножица и др.
• Не разглобявайте предпазните колани и не модифицирайте системата.
• Дръжте катарамите и обтегачите чисти без прах и други чужди тела (например
монети и кламери).
• Не поставяйте близо до предпазните колани предмети, които могат да ги
повредят.
• Редовно проверявайте дали предпазните колани, катарамите, езичетата,
обтегачите и точките за закрепване функционират правилно.
• Предпазните колани трябва да бъдат инспектирани и при нужда сменени от
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu, когато лентата се протрие или износи
и/или когато катарамата или друга механична част не функционира правилно.
Вие, пътниците ви и особено детето ви сте застрашени от смърт или сериозно
нараняване, ако използвате седалка с дефектен предпазен колан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

• При модели с двойна кабина предпазните колани на задните странични седалки
могат да включват функции за обтягане и ограничение на натоварването.
• Триточковите предпазни колани са оборудвани с Аварийно заключване на
коланите (ELR).
[Функция за ограничение на натоварването]
• Функцията за ограничение на натоварването позволява на предпазния колан
да се удължи, като поддържа натоварването върху колана на постоянно ниво.
Това спомага за облекчаване на удара върху гръдния кош на пътника.
[Функция за обтегач за аварийни ситуации]
• Обтегачът за аварийни ситуации обикновено позволява предпазният колан
да се движи навътре и навън свободно, докато пътникът се движи. Но той
заключва предпазния колан, за да обезопаси пътника, когато върху пътника
въздейства сила, насочена напред в резултат от сблъсък или внезапно
спиране.
• Обтегачът за аварийни ситуации също заключва предпазния колан, когато
коланът е издърпан бързо. Ако това се случи, го оставете го да се прибере
веднъж и след това го издърпайте бавно.
• Можете да проверите дали обтегачът за аварийни ситуации заключва
предпазния колан, като бързо дръпнете колана. [Дизайн на централния
предпазен колан за предотвратяване на неправилното закопчаване]
• Централният предпазен колан е проектиран така, че да не може да бъде
свързан с някой от предпазните колани на страничните седалки.
Вижте стр. 3-58
Седалки
Предпазен колан с обтегач
Вижте стр. 3-103
Система за обезопасяване с детско
столче (CRS)
Вижте стр. 3-81
Предупредителен индикатор за предния
предпазен колан
Вижте стр. 4-50
Грижа за предпазните
колани
Вижте стр. 6-138
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Закопчаване/разкопчаване на предпазните колани
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

Защитата, която предпазните колани ви осигуряват, може да е значително ограничена,
ако те не са закопчани правилно; в някои случаи неправилно закопчаните предпазни
колани дори могат да наранят пътника.

• Слагайте колана максимално ниско около бедрата, не около талията.
Предпазен колан, поставен върху талията, би притиснал корема с голяма сила
и би увеличил вероятността от наранявания при сблъсък или рязко спиране.

Разположете горната част на колана така, че
да попада върху рамото (да не докосва врата,
брадичката или лицето ви).

• Преди да закопчеете предпазния колан, уверете се, че по него няма усуквания.
Колан с усуквания не предоставя пълна защита, защото не може да разсее
удара ефективно в случай на сблъсък или внезапно спиране.

Уверете се, че коланът не е усукан ,
когато го слагате.
Разположете долната част на
колана възможно най-ниско
върху бедрената си кост.

• Вкарайте езичето в катарамата, докато чуете щракване. Ако езичето не е
вкарано докрай, съществува опасност в случай на сблъсък или рязко спиране.
• Ако коланът е прекалено хлабав, това може да доведе до по-сериозни
наранявания, тъй като той няма да може да ви обезопаси правилно в случай на
инцидент.
• Никога не слагайте подмишницата на детето си върху горната част на
предпазния колан.
• Когато използвате централния заден предпазен колан, уверете се, че всяко
езиче и катарама са закопчани добре.

ра

Катарама

Щ

• Предпазните колани на автомобила са проектирани за възрастни. Ако
предпазният колан докосва врата или брадичката на дете или не попада върху
бедрената му кост, използвайте Система за обезопасяване с детско столче
(CRS), която е подходяща за височината и теглото на детето. Ако предпазният
колан се използва така както е, той може да приложи голям натиск върху корема
на детето при сблъсък. Малко дете, което не може да седи само, трябва да се
сложи в Система за обезопасяване с детско столче.

кв

ан

е

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Закопчаването на предпазния колан, докато облегалката е силно наклонена
назад, може да бъде опасно при сблъсък или рязко спиране, тъй като коланът
няма да бъде ефективен и пътникът може да се нарани сериозно. Предпазните
колани работят най-добре, когато пътникът е седнал максимално назад и е
изправен на седалката.
• Горната част на предпазния колан трябва да бъде правилно разположена
върху рамото ви, но не трябва да докосва лицето, брадичката или врата ви.
Тя може да ви нарани при сблъсък или внезапно спиране, ако докосва лицето,
брадичката или врата ви.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

1. Седнете на седалката в правилната
позиция.
2. Дръпнете предпазния колан, като
държите езичето. След като се уверите,
че коланът не е усукан, вкарайте
езичето в катарамата, докато щракне.

Езиче

• Не използвайте един предпазен колан за повече от един човек. Ако бъде
използван от повече от един човек, предпазният колан няма да работи
ефективно при сблъсък или внезапно спиране. Ако държите детето си в ръцете
или върху коленете си, няма да можете да го задържите при внезапно спиране
или сблъсък и детето ще бъде изхвърлено далеч от вас или премазано. Това
може да доведе до сериозни наранявания.
• Предпазните колани осигуряват пълна защита, само когато водачът и пътниците
ги закопчаят, докато седят изправени и напълно облегнати на облегалката.

Закопчаване на триточкови
предпазни колани

Дръжте колана максимално ниско
върху бедрата.

3. Разположете колана върху скута
си, колкото е възможно по-ниско на
бедрата, и го пристегнете плътно, като
дръпнете горната му част нагоре през
езичето.
4. Регулирайте
горните
части
на
предпазните колани на водача и
пътника отпред в правилна позиция с
помощта на закрепващия механизъм в
горната част на колана.
Регулиране на закрепващия механизъм
в горната част на колана
Вижте стр. 3-80
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Разкопчаване на триточкови
предпазни колани
Бутон

Езиче

Натиснете бутона на катарамата. По време
на автоматичното прибиране оставете
предпазният колан да се прибере бавно,
като държите езичето, докато коланът се
прибере напълно.като държите езичето,
докато коланът се прибере напълно.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Катарама
(катарама B)
и езиче
(езиче B)

Застопоряваща
катарама
(катарама A) и
застопоряващо
езиче (езиче A)

• Когато използвате централния заден
предпазен колан, уверете се, че
всяко езиче и катарама са закопчани
добре.

Премахване на централния заден
предпазен колан

СЪВЕТ
• Докато се прибира автоматично,
предпазният колан може да повреди
близкото стъкло или интериорното
оборудване, ако езичето не е
хванато добре. Хванете езичето,
за да се уверите, че коланът се
прибира бавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не премахвайте централния заден
предпазен колан при нормална
употреба.
• Ако езиче А на централния заден
предпазен колан е извадено,
се уверете се, че сте върнали
централния заден предпазен колан
към първоначалното му състояние,
преди да шофирате, като следвате
процедурата по поставяне на
централния заден предпазен колан.
• Докато се прибира автоматично,
предпазният колан може да повреди
близкото стъкло или интериорното
оборудване, ако езичето не е
хванато добре. Хванете езичето, за
да се уверите, че коланът се прибира
бавно.

• Преди да затворите вратата, се
уверете, че предпазният колан се
е прибрал напълно. (Той не трябва
да бъде оставян да виси отпуснат.)
Отпуснатият предпазен колан може
да бъде прищипан от вратата или
релсите на седалката.
• Ако коланът не е прибран напълно,
дръпнете го отново. След това,
докато държите езичето с ръка,
оставете колана да се прибере
бавно докрай.

1. Преместете найлоновото покритие на
катарама A надолу.
Катарама А
Найлоново покритие
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2. Вкарайте езиче B в отвора за
освобождаване на катарама A.

Езиче В

3-79

1. Издърпайте предпазния колан, така
че езиче В да е обърнато към центъра
на автомобила. Не позволявайте
предпазният колан да се усуква, докато
го издърпвате.

Езиче B

Езиче A
Катарама A

Отвор за
освобождаване

3. Върнете найлоновото покритие в
първоначалната му позиция.

2. Вкарайте езиче А в катарама А, докато
чуете щракване.

a
Катарама A

Найлоново покритие

a: 10 мм

Поставяне на централния заден
предпазен колан
Езиче A

Езиче B
Катарама A

Катарама B

Езиче A

3. Издърпайте предпазния колан в
посоката на стрелката и проверете
дали езиче А и катарама А са захванати
добре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато използвате централния заден
предпазен колан, проверете дали
езиче А е правилно прикрепено към
катарама А и езиче В е правилно
прикрепено към катарама В. Ако
предпазният колан се използва, без
те да са прикрепени правилно, той
може да не е достатъчно ефективен.
Това може да доведе до сериозни,
застрашаващи живота наранявания.

Предпазен
колан

Катарама A
Езиче A
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Регулиране на закрепващия механизъм в
горната част на колана

Регулирайте височината на закрепващия механизъм в горната част на колана на водача
и пътника отпред спрямо размера на тялото.
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Система за обезопасяване на дете с детско столче (CRS)
Винаги обезопасявайте децата с предпазни колани или Система за обезопасяване с
детско столче (CRS), преди да шофирате автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не регулирайте височината на закрепващия механизъм в горната част
на колана, докато автомобилът е в движение. Това е много опасно.
• Ефективността на колана ще бъде намалена, ако не е правилно закопчан.
Закрепващият механизъм в горната част на колана трябва да бъде нагласен
във възможно най-висока позиция, при която коланът попада точно върху
рамото, но не докосва врата или лицето ви.
• След като го регулирате, проверете дали закрепващият механизъм в горната
част на колана е заключен напълно.

Копче за
заключване
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За
да
регулирате
височината
на
закрепващия механизъм, преместете го
нагоре или надолу, като дръпнете копчето
за заключване към себе си.
Когато достигнете желаната височина,
отпуснете копчето, за да заключите.

• За да осигурите безопасността на вашето дете, дайте приоритет на правните
изисквания и предпазни мерки, свързани със Системата за обезопасяване с
детско столче (CRS).
• Използвайте Система, подходяща за възрастта, теглото и размера на тялото
на детето.
• Използвайте Система за обезопасяване с детско столче (CRS), докато детето
порасне и може да носи предпазния колан правилно.
• Не използвайте Система за обезопасяване с детско столче (CRS), която е
била подложена на силен удар, например при катастрофа

Видове системи за обезопасяване
Използвайте подходяща Система за обезопасяване с детско столче (CRS) за малки
деца, които не могат да носят предпазен колан правилно.
По-долу е показана типична система за обезопасяване.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Закрепващият механизъм в горната
част на колана има 4 нива на
регулиране.

За бебета
Този тип Система за обезопасяване с
детско столче (CRS) е проектирана така,
че в случай на сблъсък силата на удара да
е равномерно разпределена върху гърба
на бебето с минимално натоварване в
уязвимата зона на главата и врата.
Това съответства на групи 0 и 0+ по
регламент UN (ECE) R44.
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Малки деца
Този тип Система за обезопасяване с детско
столче (CRS) е проектирана за употреба,
когато детето може да седи и лесно да
държи главата си изправена. Възможно е
също да се закупят приспособими седалки,
които могат да се използват като седалка за
обезопасяване на бебе, насочена назад, или
Система за обезопасяване с детско столче
(CRS), насочена напред.
Това съответства на групи 0+ и I по регламент
UN (ECE) R44.
Използвайте
този
тип
система
за
обезопасяване, когато децата надраснат
обикновената система, насочена напред, но
все още са малки за стандартен предпазен
колан. Допълнителната седалка повдига
детето, така че коленете му да се сгъват
удобно, стандартният предпазен колан да
е разположен правилно и детето да може
да гледа през прозореца. Фиксираната
допълнителна
седалка
с
облегалка,
странични опори и водач за горната част на
колана осигурява най-добрата защита. За да
прецените кои деца могат да се възползват
от допълнителна седалка, височината е подобър индикатор от възрастта или теглото.
Това съответства на групи II и III по регламент
UN (ECE) R44.

По-големи деца
Едно дете трябва да използва стандартния
предпазен колан, само когато всички
условия по-долу са изпълнени:
• Може да седне плътно до облегалката
на задната седалка с колене, комфортно
сгънати при ръба на седалката,
• Долната част на предпазния колан е
разположена ниско и плътно върху
бедрата - не върху стомаха. Горната част
на предпазния колан е разположена
върху рамото и гръдния кош.
• Може да седи така през цялото
пътуване.
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Съвместимост на Системата за обезопасяване с детско
столче (CRS) за всяка седалка
Не всички Системи за обезопасяване с детско столче (CRS) са съвместими с всички
седалки в автомобила. Когато използвате Система за обезопасяване с детско столче
(CRS), разгледайте следващите страници предварително, за да проверите на коя
седалка може да бъде монтирана Системата и да проверите съвместимостта на
Системата със седалката.
Стандарти и категории на Системите за
обезопасяване с детско столче (CRS)
→ Вижте стр. 3-84
Съвместимост на всяка седалка
със Системите за обезопасяване с
детско столче (CRS) → Вижте стр. 3-85
Препоръчителни Системи за
обезопасяване с детско столче (CRS)
и таблица за съвместимост
→ Вижте стр. 3-91
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Стандарти и категории на Системите за обезопасяване с
детско столче (CRS)

Съвместимост на всяка седалка със Системата за
обезопасяване с детско столче (CRS)

Проверете стандарта и категорията на Системата за обезопасяване с детско столче
(CRS) въз основа на информацията върху етикета на Системата.

Следните символи и седалки указват типовете Системи за обезопасяване с детско
столче (CRS), които могат да бъдат използвани, и седалките, на които могат да бъдат
монтирани.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Прикрепената маркировка може да се различава в зависимост от продукта.
• UN (ECE) R44 и UN (ECE) R129 са регламенти за Системите за обезопасяване
с детско столче (CRS) на Икономическата комисия за Европа на ООН.

Стандарти за Системи за
обезопасяване с детско столче
(CRS)

ECE R44

ECE R129

ECE R44/XX
UNIVERSAL
0 - 13 kg

UN ECE R129/XX
i-Size UNIVERSAL
ISOFIX
50cm-100cm
≤18 kg

E xx
XXXXXX

E xx
XXXXXX

Използвайте Система за обезопасяване с
детско столче (CRS), която съответства на
UN (ECE) R44 или UN (ECE) R129.
Проверете дали има маркировка за
одобрение, прикрепена към Системата
за обезопасяване с детско столче (CRS).
Маркировка за одобрение се слага на
Системи за обезопасяване с детско
столче (CRS), които съответстват на
изискванията.
• Маркировка за одобрение UN (ECE)
R44: Указва подходящия диапазон на
тегло на децата.
• Маркировка за одобрение UN (ECE)
R129: Указва подходящия диапазон
на височина и допустимо тегло на
децата.

Категории Системи за
обезопасяване с детско столче
(CRS)

ECE R44

ECE R129

ECE R44/XX
UNIVERSAL
0 - 13 kg

UN ECE R129/XX
i-Size UNIVERSAL
ISOFIX
50cm-100cm
≤18 kg

E xx
XXXXXX

E xx
XXXXXX

Проверете маркировката за одобрение
на Системата за обезопасяване с детско
столче (CRS), за да определите коя от
следните категории е приложима за
съответната Система. Също така, ако не
сте сигурни, проверете ръководството на
потребителя, предоставено със Системата
за обезопасяване с детско столче (CRS)
или се свържете с производителя на
Системата.
• Универсална
• Полууниверсална
• Ограничена
• Специфична за автомобила

Символ
U

U
U
U
L
L
L
L
X
X
X
X

Описание
Подходяща за универсална категория Системи за обезопасяване с детско
столче (CRS), фиксирани с предпазния колан на автомобила.
Подходяща за Системите за обезопасяване с детско столче (CRS),
указани в „Препоръчителни Системи за обезопасяване с детско столче
(CRS) и таблица за съвместимост“.
Неподходяща за монтиране на Система за обезопасяване с детско столче
(CRS).
Подходяща за Системи за обезопасяване с детско столче (CRS) i-Size и
ISOFIX.
Седалка с горна точка на закрепване.
Автомобил без бутон за активиране/дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред: Никога не използвайте
Система за обезопасяване с детско столче (CRS), насочена назад.
Автомобил с бутон за активиране/дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред: Никога не използвайте
Система за обезопасяване с детско столче (CRS), насочена назад, когато
бутонът за активиране/дезактивиране на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред е в позиция ON.

*1

Ако седалката на пътника отпред може да се мести напред и назад,
плъзнете я назад докрай.

*2

Вдигнете облегалката на седалката до напълно изправено положение. Ако
има празно пространство между облегалката на седалката и Системата
за обезопасяване с детско столче (CRS), регулирайте седалката, за да
намалите това пространство.

*3

Преди да монтирате Система за обезопасяване с детско столче (CRS),
махнете подглавника. Когато използвате само допълнителна седалка,
сложете я в позиция за използване, без да махате подглавника.

*4

Автомобил без бутон за активиране/дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред: Използвайте само Система
за обезопасяване с детско столче (CRS), насочена напред.
Автомобил с бутон за активиране/дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред: Използвайте само Система
за обезопасяване с детско столче (CRS), насочена напред, когато бутонът
за активиране/дезактивиране на SRS въздушна възглавница от страната
на пътника отпред е в позиция ON.

*5

Неподходяща за Система за обезопасяване с детско столче (CRS) с
опора.
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Модели с десен волан

Модели с ляв волан

Модел автомобил
Модел с единична
кабина

Тип седалка
Седалка тип „корито“

Модел автомобил

Седалка тип „пейка“

Модел с единична
кабина

Тип седалка
Седалка тип „корито“

Седалка тип „корито“ без
задна седалка

Седалка тип „корито“ със
задна седалка

1
1
1

1
1
1

Седалка тип „корито“ със
задна седалка

1
1
1

Модел с удължена
кабина

Седалка тип „корито“ без
задна седалка

X
X
X
1
1
1

Описание

U

2

U

L

3

U

*3, *5

4

U

L

*1, *2, *3, *4
*3

*3

Седалка тип „корито“ със
задна седалка

1
1
1

1
1
1

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Седалка тип „пейка“ със
задна седалка

2
2
2
3
3
3
4
4
4

Седалка

1

1
1

1
X
X
X

1
1
1

X
X
X

Модели с двойна
кабина

Седалка тип „пейка“

1
1
1

X
X
X

1
1
1

Модел с удължена
кабина
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Модели с двойна
кабина

Седалка тип „корито“ със
задна седалка
1
1
1

2
2
2
3
3
3
4
4
4

Седалка тип „пейка“ със
задна седалка
1
1
1
X

4
4
4
3
3
3
2
2
2

X
X

Седалка

Описание

1

U

2

U

L

3

U

*3, *5

4

U

L

*1, *2, *3, *4
*3

*3

4
4
4
3
3
3
2
2
2

3-87

3-88

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

Подробна информация за монтиране на Система за
обезопасяване с детско столче (CRS)
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Модел с двойна кабина
1

Модел с единична/удължена кабина
1

Седалка

Седалка, подходяща
за универсална
Система за
обезопасяване с
детско столче (CRS)
с предпазен колан
(Да/Не)

Автомобил
без бутон за
активиране/
дезактивиране
на SRS въздушна
възглавница
от страната на
пътника отпред

Да
Само насочена
напред

Седалка за i-Size
(Да/Не)

Не

Седалка, подходяща
за механизъм за
закрепване настрани
(L1/L2/Не)

Не

Подходящ
механизъм за
закрепване назад
(R1/R2X/R2/R3/Не)

Не

Подходящ
механизъм за
закрепване напред
(F2X/F2/F3/Не)

Не

Подходящ
механизъм за
закрепване на
столче за по-голямо
дете (B2/B3/Не)

Не

Автомобил с бутон за активиране/
дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника
отпред

Седалка

Бутон за активиране/дезактивиране на
SRS въздушна възглавница от страната
на пътника отпред
ON

Да
Само насочена
напред

Не

Не

Не

Не

Не

OFF

Да

Не

Не

Не

Не

Не
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Автомобил
без бутон за
активиране/
дезактивиране
на SRS
въздушна
възглавница
от страната на
пътника отпред

Автомобил с бутон
за активиране/
дезактивиране
на SRS въздушна
възглавница от
страната на пътника
отпред

2

4

3

Бутон за активиране/
дезактивиране
на SRS въздушна
възглавница от
страната на пътника
отпред
ON

OFF

Да
Само насочена
напред

Да
Само
насочена
напред

Да

Да

Да *1

Седалка за i-Size
(Да/Не)

Не

Не

Не

Да

Не

Седалка, подходяща
за механизъм
за закрепване
настрани (L1/L2/Не)

Не

Не

Не

Не

Не

Подходящ
механизъм за
закрепване назад
(R1/R2X/R2/R3/Не)

Не

Не

Не

R1/R2X/
R2/R3

Не

Подходящ
механизъм за
закрепване напред
(F2X/F2/F3/Не)

Не

Не

Не

F2X/F2/
F3

Не

Подходящ
механизъм за
закрепване на
столче за по-голямо
дете (B2/B3/Не)

Не

Не

Не

B2/B3

Не

Седалка, подходяща
за универсална
Система за
обезопасяване с
детско столче (CRS)
с предпазен колан
(Да/Не)

*1: Неподходяща за Система за обезопасяване с детско столче (CRS) с опора.
Системите за обезопасяване с детско столче (CRS) ISOFIX се разделят в зависимост от
различните механизми за закрепване. Системата за обезопасяване с детско столче (CRS)
може да се използва на седалките с механизмите за закрепване, посочени по-горе.
За видовете механизми за закрепване вижте следващата таблица. Ако типът механизъм за
закрепване на вашата Система за обезопасяване с детско столче (CRS) не е посочен (или
ако информацията, от която се нуждаете, не е в таблицата), разгледайте ръководството на
потребителя, предоставено със Системата за обезопасяване с детско столче (CRS), или се
свържете с производителя на Системата.
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Тип механизъм за
закрепване

Описание

F3

Система за обезопасяване на малки деца, насочена напред,
в пълна височина

F2

Система за обезопасяване на малки деца, насочена напред,
в намалена височина

F2X

Система за обезопасяване на малки деца, насочена напред,
в намалена височина

R3

Система за обезопасяване на малки деца, насочена назад, в
цял размер

R2

Система за обезопасяване на малки деца, насочена назад, в
намален размер

R2X

Система за обезопасяване на малки деца, насочена назад, в
намален размер

R1

Система за обезопасяване на бебета, насочена назад

L1

Система за обезопасяване, насочена наляво (кош за
новородено)

L2

Система за обезопасяване, насочена надясно (кош за
новородено)

B2

Седалка за по-голямо дете

B3

Седалка за по-голямо дете
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Препоръчителни Системи за обезопасяване с детско
столче (CRS) и таблица за съвместимост
За Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (Сингапур, Малайзия,
Тайланд, Индонезия, Филипини, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мианмар)
Категория
килограми

Препоръчителна
Система за
обезопасяване с
детско столче (CRS)

0+

До 13 кг.

Britax
BABY-SAFE Plus
ISOFIX BASE
(Да/Не)

I

9 до 18 кг.

Maxi-Cosi
2way Pearl & 2way
Fix (Да/Не)

Седалка

1

2

4

3

Не

Да

Не

Не

Да

Не

За Европейския съюз
Категория
килограми

Препоръчителна
Система за
обезопасяване с
детско столче (CRS)

Седалка

1

2

4

3

0+

До 13 кг.

BeSafe
iZi Combi X4 ISOfix
(Да/Не)

Не

Да

Не

I

9 до 18 кг.

BeSafe
iZi Combi X4 ISOfix
(Да/Не)

Не

Да

Не

II

15 до 25 кг

Römer KIDFIX XP
Römer KIDFIX2 R *1
(Да/Не)

Не

Да

Не

III

22 до 36 кг.

Römer KIDFIX XP
Römer KIDFIX2 R *1
(Да/Не)

Не

Да

Не

*1: Използвайте водача на долната част на предпазния колан. Прочетете ръководството
на потребителя на Системата за обезопасяване с детско столче (CRS) за повече
подробности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
[За модели със седалка тип „корито“
отпред]
• Когато закрепващият механизъм
в горната част на предпазния
колан на предната седалка се
намира пред водача на колана
на Системата за обезопасяване с
детско столче (CRS), преместете
седалката напред.
[За модели с двойна кабина]
• Когато монтирате Система за
обезопасяване с детско столче
(CRS)
на
задната
седалка,
регулирайте предната седалка,
така че да не пречи на детето или
на Системата.
• Ако Системата за обезопасяване
с детско столче (CRS) не може
да бъде монтирана правилно,
защото седалката на водача
пречи, я монтирайте я на задната
седалка зад седалката на пътника
отпред. Също така регулирайте
седалката на пътника отпред, така
че да не пречи на Системата за
обезопасяване с детско столче
(CRS).
• При някои типове Системи за
обезопасяване с детско столче
(CRS) може да не е възможно
правилното
закопчаване
на
предпазния колан на седалката
до Системата, тъй като Системата
пречи на тялото ви или на
предпазния колан, което може да
намали ефективността на колана. В
този случай се преместете на друга
седалка. Когато използвате седалка
до Система за обезопасяване с
детско столче (CRS), сеуверете се,
че предпазният колан е разположен
плътно върху рамото и бедрата
ви. В противен случай може да се
стигне до сериозни наранявания
или в най-лошия случай - смърт.
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Долна и горна точка за закрепване на Система за
обезопасяване с детско столче (CRS) ISOFIX
(модели с двойна кабина)
Задните странични седалки са оборудвани с точки за закрепване на Система за
обезопасяване с детско столче (CRS) ISOFIX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Точките за закрепване на Системата са проектирани да издържат само на
натоварванията на правилно монтирана Система. При никакви обстоятелства
те не трябва да се използват за предпазни колани за възрастни, ремъци или
за закрепване на други предмети или оборудване в автомобила.

Долни точки за закрепване

Долните точки за закрепване на Система
за обезопасяване с детско столче (CRS) се
намират на задните странични седалки.

ЗАБЕЛЕЖКА

Долна точка за
закрепване за
задна дясна
страна

Долна точка за
закрепване за
задна лява страна

• За да ви помогне в намирането на
долните точки за закрепване, всяка
седалка има копче на облегалката
точно до мястото на точката за
закрепване.
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Горни точки за закрепване

Точката за закрепване на горната част на
колана на Системата за обезопасяване с
детско столче (CRS) се намира зад задните
седалки.

ВНИМАНИЕ
Горна точка за закрепване

• Не
прикрепвайте
куката
на
горната част на колана директно
през точката за закрепване зад
централната седалка.
• Горната точка за закрепване
е за монтиране на Система за
обезопасяване с детско столче
(CRS).
Не
закачвайте
други
предмети на нея.
• Не монтирайте Системата за
обезопасяване с детско столче
(CRS) на централната седалка.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато точката за закрепване е
скрита зад облегалката, я дръпнете.

Сгъване на облегалката
→ Вижте стр. 3-63
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Монтиране на Система за обезопасяване с детско столче (CRS)
При модели с двойна кабина препоръчваме да монтирате Система за обезопасяване с
детско столче (CRS) на задната седалка.
Преди да монтирате Система за обезопасяване с детско столче (CRS) на седалката на
пътника отпред, вдигнете облегалката на седалката в напълно изправено положение и
плъзнете седалката назад докрай. Същевременно, ако има празно пространство между
облегалката на седалката и Системата за обезопасяване с детско столче (CRS), регулирайте
седалката на пътника отпред, за да намалите това пространство. Също така, ако монтирате
Система за обезопасяване с детско столче (CRS), насочена назад, на седалката на пътника
отпред, винаги превключвайте бутона за активиране/дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред в позиция OFF (модели с бутон за активиране/
дезактивиране на SRS въздушна възглавница от страната на пътника отпред).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бутон за активиране/дезактивиране на
• Внимателно следвайте инструкциите SRS
в ръководството
от производителя
на
въздушна възглавница
от страната
Системата за обезопасяване с детско столче
(CRS), за
да я монтирате.
на пътника
отпред
→ Вижте стр. 3-121
• Коланът не може да предпази детето ви от смърт или сериозни наранявания, ако е
дефектен. Незабавно се свържете с вашия оторизиран сервиз на Isuzu и поправете
предпазния колан, който не функционира нормално. Никога не използвайте
Система за обезопасяване с детско столче (CRS) с дефектния предпазен колан,
докато не бъде поправен.
• Уверете се, че монтирането е извършено в съответствие с всички инструкции,
предоставени от производителя на детското столче, и се уверете, че то е
обезопасено правилно. Неправилното монтиране може да доведе до смърт или
сериозни наранявания на детето в случай на рязко спиране или инцидент.
• Уверете се, че Система за обезопасяване с детско столче (CRS) е правилно
закрепена към седалката, когато не я използвате. Не слагайте Системата просто
върху седалката, без да я закрепите към нея.
• Никога не използвайте Система за обезопасяване с детско столче (CRS), насочена
назад, на седалка, обезопасена с активна въздушна възглавница: могат да
настъпят смърт или сериозно нараняване на детето.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Етикетът на сенника от страната
на
пътника
отпред
показва
предупредителни
пиктограми.
Подробности
за
етикета
са
показани на фигурата
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Процедура по монтиране
Система за обезопасяване с детско столче
(CRS) с горна точка за закрепване на
ISOFIX
Процедура № 1 ) → 5)
Система за обезопасяване с детско столче
(CRS) без горна точка за закрепване на
ISOFIX
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ВНИМАНИЕ
• Не монтирайте Системата за
обезопасяване с детско столче
(CRS) на централната седалка
3. Прекарайте горната част на колана
от външната страна през точката за
закрепване към вътрешната страна.

Процедура № 1 ) → 2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато използвате горни/долни точки за закрепване на ISOFIX, проверете
дали вашата Система за обезопасяване с детско столче (CRS) i-Size/ISOFIX е
продукт, който е получил сертификат UN (ECE) R44 или UN (ECE) R129.
• Когато използвате Система за обезопасяване с детско столче (CRS) с горна
част на колана, се уверете, че сте закрепили горната част на колана към
горната точка на закрепване.
• Преди да монтирате Система за обезопасяване с детско столче (CRS), махнете
подглавника.
• Когато използвате долната точка за закрепване на ISOFIX, се уверете, че няма
препятствия наоколо и че коланът не е прищипан.
• Не регулирайте седалката, след като сте монтирали Системата за
обезопасяване с детско столче (CRS).
1. Махнете подглавника.

Бутон за
заключване

Предпазен колан

ISOFIX

2. Монтирайте Системата за
обезопасяване с детско столче (CRS),
като използвате предпазния колан
или точките за закрепване на ISOFIX.
Вижте инструкциите на Системата за
обезопасяване с детско столче (CRS).

4. Прикрепете куката към точката за
закрепване зад централната седалка.
5. Регулирайте дължината на горната
част на колана, докато Системата за
обезопасяване с детско столче (CRS)
бъде плътно прикрепена към седалката.
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ВНИМАНИЕ

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Предпазен колан

ISOFIX

• Не
прикрепвайте
куката
на
горната част на колана директно
през точката за закрепване зад
централната седалка.
• Горната точка за закрепване
е за монтиране на Система за
обезопасяване с детско столче
(CRS).
Не
закачвайте
други
предмети на нея.

Процедура за премахване
Система за обезопасяване с детско столче
(CRS) с горна точка за закрепване на
ISOFIX
Процедура № 1 ) → 4)
Система за обезопасяване с детско столче
(CRS) без горна точка за закрепване на
ISOFIX
Процедура № 3 ) → 4)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• След като премахнете Системата за обезопасяване с детско столче (CRS),
поставете отново подглавника.
1. Разхлабете горната част на колана.
2. Отстранете куката от точката за
закрепване зад централната седалка и
дръпнете горната част на колана.

3. Разкопчайте предпазния колан или
точките за закрепване на ISOFIX, за да
премахнете Системата за обезопасяване
с детско столче (CRS).

4. Поставете подглавника.

Бутон за
заключване

3-99

3-100

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

Предпазен колан с обтегач и SRS въздушни възглавници
Предпазният колан с обтегач и Системата от въздушни възглавници за допълнително
обезопасяване (SRS) работят, когато автомобилът е подложен на удар, надхвърлящ
определена сила.
Спазвайте следните инструкции, за да предотвратите понасянето на сериозни или
фатални наранявания от вас и пътниците ви поради действието на предпазния колан с
обтегач и въздушната възглавница.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• SRS въздушните възглавници са най-ефективни, когато се използват заедно с
предпазен колан с обтегач.
• Предпазният колан с обтегач и SRS въздушните възглавници може да не
работят в зависимост от ситуацията в момента на сблъсъка. Вижте „Кога и
как работят предпазният колан с обтегач и SRS въздушните възглавници“ за
подробности.
Кога и как работят предпазният колан с
обтегач и SRS въздушните възглавници
→ Вижте стр. 3-108

Проверка на работата

Въздушна възглавница за
седалката на водача

Предупредителният
индикатор
за
системата SRS с въздушни възглавници
проверява и предупреждава за състоянието
на въздушните възглавници.
Този предупредителен индикатор светва,
когато бутонът Start/Stopе превключен
на ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният
ключ е завъртян в позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране)
и изгасва след около 6 секунди.
Ако този предупредителен индикатор
продължи
да
свети,
въздушните
възглавници може да не функционират
правилно, когато е необходимо. Шофирайте
автомобила, след като предупредителният
индикатор изгасне.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Следните ситуации, са сигнал за настъпили грешки в системата. Посетете
вашия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/сервизно обслужване възможно
най-скоро.
- Ако предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни възглавници
не светне, бутонът Start/Stop е превключен на ON (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране).
- Ако предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни възглавници
не изгасне.
- Ако предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни възглавници
се включи, докато шофирате.
• Ако направите неоторизирани модификации по автомобила или монтирате
неоторизиран аксесоар, предпазният колан с обтегач и въздушните
възглавници може да не функционират правилно.
• Ако воланът бъде сменен с нестандартен или му бъде залепен стикер,
има опасност от неизправност на системата или стикерът да излети при
активиране на системата. Залепването на стикери или слагането на аксесоари
или освежители за въздух върху инструменталния панел също е опасно. Те
могат да попречат на правилната работа на въздушната възглавница или да
излетят при активиране на системата.
• Не покривайте седалките при никакви обстоятелства. Ако мястото, където се
активират страничната въздушната възглавница или въздушната възглавница
между водача и пътника отпред е покрито или върху него е поставен
друг предмет, въздушните възглавници няма да функционират правилно.
Съществува и опасност от летящи предмети при активиране на системата.
• В допълнение, ако твърди предмети като закачалки или аксесоари са
прикрепени към ръкохватката или закачалката за палто, те могат да попречат
на нормалната работа на въздушната възглавница тип „завеса“ и да излетят
при активиране на системата.
• Не прилагайте излишна сила и не удряйте силно зоната на въздушната
възглавница или основата на В колоната/С колоната. Това може да доведе
до ненужно активиране на въздушната възглавница или предпазния колан с
обтегач.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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Предпазен колан с обтегач

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Извършването на всяко от следните действия може да изисква специални
предпазни мерки. Консултирайте се със своя оторизиран сервиз на Isuzu, преди да направите което и да е от следните неща. В противен случай
предпазният колан с обтегач и въздушната възглавница могат да се активират,
без да е необходимо, което да доведе до неочаквано обтягане на предпазния
колан или активиране на въздушната възглавница, причинявайки нараняване
на пътника. Неправилното извършване на всяко от тези действия ще се отрази
негативно на работата на системата, причинявайки неизправност или повреда.
- Поправка или замяна на волана, инструменталния панел, централната
конзола, части около педала на газта, предната седалка, части около тавана
или части около основата на В колоната/С колоната.
- Поправка, замяна или премахване на предпазния колан с обтегач и
въздушната възглавница или бракуване на модел, който има предпазен
колан с обтегач и въздушна възглавница.
- Когато се монтира аудио оборудване и аксесоари или се правят модификации
по каросерията.
- Модификации по предната част на автомобила (броня, рама и др.), монтиране
на оборудване (гребло за сняг и др.), извършване на модификации по рамата
или промени във височината на автомобила чрез неодобрени методи и/или
материали.
- Поправка или боядисване на панели в предната част на автомобила или
кабината.

ВНИМАНИЕ
• Посетете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu възможно най-бързо, ако
забележите някое от следните състояния.
- Предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни възглавници
показва нередност.
- Предпазният колан с обтегач и въздушната възглавница са активирани
при удар. (Предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни
възглавници свети.)
- Автомобилът ви е претърпял челен или страничен удар, дори когато ударът не
е активирал предпазния колан с обтегач и въздушната възглавница.
- Предпазният колан е протрит или износен.
- Повърхността на волана и инструменталния панел е напукана или повредена
по друг начин или е била ударена.
- Когато повърхността на зоната на въздушната възглавница е напукана или
повредена по друг начин или е била ударена.
Предупредителен индикатор
за системата SRS с въздушни
възглавници
→ Вижте стр. 4-53

Когато автомобилът понесе удар, надхвърлящ определена сила, при челен или
страничен сблъсък, закопчаният предпазен колан се прибира моментално и хлабавостта
на колана се обтяга, увеличавайки обезопасяващия му ефект.
Предпазни колани

→ Вижте стр. 3-72

Предни предпазни колани с
обтегачи

Тези колани служат за обезопасяване на
телата на водача и пътника отпред на
седалките им.

Предпазни колани с обтегачи на
задната седалка (модели с двойна
кабина, ако са оборудвани)

Тези колани служат за обезопасяване на
телата на пътниците на задните странични
седалки. Централният предпазен колан на
задната седалка не включва тази функция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Предпазният колан с обтегач спомага за намаляване на риска от сериозни
наранявания за водача и пътника, ако автомобилът претърпи челен или
страничен удар, надхвърлящ определена сила. Максимален ефект се постига,
само ако предпазният колан е поставен правилно.
• Предпазният колан с обтегач премахва хлабавостта на колана моментално, за
да намали риска от сериозно нараняване. Ако предпазният колан с обтегач се
активира, може да получите одрасквания или леко натъртване или изгаряне от
топлината, отделена при триенето.

ВНИМАНИЕ
• Не махайте и не разглобявайте предпазния колан. Внезапното активиране на
системата може да доведе до изхвърчане на различни части, което да причини
наранявания или повреда.

СЪВЕТ
• След като се активира по време на сблъсък, предпазният колан с обтегач
не може да се използва отново. Той трябва да бъде заменен незабавно в
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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ЗАБЕЛЕЖКА

Система от въздушни възглавници за допълнително
обезопасяване (SRS)

• Дори ако функцията на обтегача не проработи, коланът все пак ще действа
като обикновен предпазен колан (с обтегач за аварийни ситуации) и
функцията му е гарантирана.
• Обтегачът генерира звук в момента, в който обтяга предпазния колан.
• Когато предпазният колан с обтегач и въздушната възглавница се активират
от удар, се включва предупредителният индикатор за системата SRS с
въздушни възглавници.
Предпазни колани

→ Вижте стр. 3-72

Когато автомобилът понесе удар, надхвърлящ определена сила, при челен или
страничен сблъсък, въздушните възглавници се активират. Те спомагат за разсейването
и намаляването на удара върху тялото на водача и пътника в допълнение към предния
предпазен колан с обтегач.

Предни въздушни възглавници

Те работят главно, когато са покрити определени условия в момента на челен сблъсък.
• Предни въздушни възглавници:
Те намаляват удара върху главите на водача и пътника отпред.
• Въздушна възглавница за коленете:
Тя намалява удара върху краката на водача.

Странични въздушни възглавници

Те работят главно, когато са покрити определени условия в момента на страничен
сблъсък.
• Странични въздушни възглавници:
Те намаляват удара върху гръдния кош на водача и пътника отпред.
• Въздушни възглавници тип „завеса“:
Те намаляват удара върху главите на водача и пътника отпред. При автомобили
със задна седалка те намаляват удара върху главите на пътниците на страничните
седалки.
• Въздушна възглавница между водача и пътника отпред (ако има):
Тя предотвратява сблъскването на водача и пътника отпред.
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Активиране на SRS въздушни възглавници
5

4

2
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6

• SRS въздушните възглавници са най-ефективни, когато се използват заедно с
предпазен колан с обтегач.

1

• Въздушните възглавници не заменят предпазния колан. Винаги закопчавайте
предпазния си колан.
• Въздушните възглавници се активират моментално с голяма сила, за да
намалят сериозните наранявания. Ако въздушните възглавници се активират,
може да получите одрасквания или леко натъртване или изгаряне от топлината,
отделена при триенето.
• Когато автомобилът претърпи удар, надхвърлящ определена сила, което води
до активиране на въздушните възглавници, деформирането на автомобила
може да счупи предното стъкло.
• Активирането на предните въздушни възглавници може да нанесе щети по
предното стъкло.
• Въздушните възглавници не могат да бъдат използвани отново, след като са
се активирали. Незабавно ги сменете при най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu.

4

№

3

Описание

1

Предна въздушна възглавница (от страната на водача)

2

Предна въздушна възглавница (от страната на пътника отпред)

3

Въздушна възглавница за коленете (от страната на водача)

4

Странична въздушна възглавница

5

Въздушна възглавница тип „завеса“

6

Въздушна възглавница между водача и пътника отпред (ако има)

СЪВЕТ
• Когато въздушните възглавници се активират, ще се възпроизведе звук и
ще се появи бял пушек, но това не е в резултат от пожар. Този бял пушек
не е вреден за здравето ви. Но ако остатъци (газ и т.н.) полепнат по очите
и кожата ви, ги изплакнете ги с вода възможно най-скоро. В редки случаи
човек с чувствителна кожа може да получи кожно раздразнение.
• Веднага след активиране на въздушните възглавници металната част, която
активира възглавниците, се нагрява. Не я докосвайте.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Предните въздушни възглавници бързо спадат след активиране и не пречат на
видимостта.
• Когато предпазният колан с обтегач и въздушната възглавница се активират от
удар, се включва предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни
възглавници.
• Страничните въздушни възглавници се активират независимо от предните
въздушни възглавници. Когато страничните въздушни възглавници се
активират, предпазният колан с обтегач се активира в същото време
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Кога и как работят предпазният колан с обтегач и SRS
въздушните възглавници
Предпазният колан с обтегач и системата с въздушни възглавници се активират, когато
автомобилът претърпи удар, надхвърлящ определена сила, в случай на челен или
страничен сблъсък. Тъй като каросерията на автомобила абсорбира част от енергията
на удара, системата може да не се активира поради намаляване на силата на удара
или интензивността или посоката на удара. Но дори предната част на автомобила да е
силно деформирана от сблъсъка, в някои случаи ударът върху седалката не е тежък.
Ето защо не е задължително тежестта на деформацията и щетите на автомобила да
съвпадат с активирането на въздушните възглавници.

Кога се активират предпазният колан с обтегач и предните въздушни
възглавници?
Когато автомобилът се сблъска челно с
паркиран/спрял автомобил или движещ
се автомобил и ударът е с определена
сила или я надхвърля

Когато автомобилът се сблъска челно
със стена и ударът е с определена
сила или я надхвърля

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО
Когато автомобилът бъде ударен
странично и ударът е с определена
сила или я надхвърля
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Кога се активират предпазният
колан с обтегач и страничните
въздушни възглавници?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Веднага
след
активиране
на
страничните въздушни възглавници
металната част, която активира
възглавниците, се нагрява. Не я
докосвайте. Това може да причини
сериозно нараняване като изгаряне.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Страничните въздушни възглавници
от страната на пътника може да се
активират, дори ако няма пътник на
предната седалка.
• Ако
автомобилът
претърпи
едностранен сблъсък, страничните
въздушни възглавници може да се
активират.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Веднага след активиране на предните въздушни възглавници металната част,
която активира възглавниците, се нагрява. Не я докосвайте. Това може да
причини сериозно нараняване като изгаряне.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Предната въздушна възглавница от страната на пътника може да се активира,
дори ако няма пътник на предната седалка.
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Кога е малко вероятно предпазният колан с обтегач и предните
въздушни възглавници да се активират?

Кога е малко вероятно предпазният колан с обтегач и страничните
въздушни възглавници да се активират?

В следните случаи е по-малко вероятно предпазният колан с обтегач и предните
въздушни възглавници да се активират, дори ако са в изправност.

В следните случаи е по-малко вероятно предпазният колан с обтегач и страничните
въздушни възглавници да се активират, дори ако са в изправност.

Когато автомобилът се сблъска с
електрически стълб или дърво.

Когато автомобилът попадне под друг
автомобил или препятствие.

Когато автомобилът претърпи
едностранен сблъсък.

Когато автомобилът претърпи челен
сблъсък под ъгъл.

Когато автомобилът се сблъска
странично с електрически стълб
или дърво.

Когато автомобилът бъде блъснат
странично в двигателното
отделение или товарния отсек

Когато автомобилът бъде блъснат
странично под преден ъгъл

Когато автомобилът претърпи челен
сблъсък под ъгъл.
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Кога се активират предпазният
колан с обтегач и предните
въздушни възглавници, освен
при сблъсък?
• Когато автомобилът пропадне в яма
или канавка.
• Когато автомобилът се сблъска силно
с препятствие като стърчащ предмет
на пътя.
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Кога не се активират предпазният колан с обтегач и предните
въздушни възглавници?
В следните случаи предпазният колан с обтегач и предните въздушни възглавници не
се активират, дори ако са в изправност.
Когато автомобилът бъде
ударен отзад.

• Когато автомобилът се сблъска с бордюр
при висока скорост.
• Когато автомобилът изхвърчи във въздуха и се удари в земята, понасяйки
силен удар в долната си част.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Веднага след активиране на предната въздушна възглавница металната част,
която активира възглавницата, се нагрява. Не я докосвайте. Това може да причини
сериозно нараняване като изгаряне.

Кога се активират предпазният
колан с обтегач и страничните
въздушни възглавници, освен при
сблъсък?
• Когато автомобилът поднесе и се
блъсне в бордюр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Веднага след активиране на предната въздушна възглавница металната част,
която активира възглавницата, се нагрява. Не я докосвайте. Това може да причини
сериозно нараняване като изгаряне.
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Когато автомобилът се обърне на една
страна или с тавана надолу.

Когато автомобилът бъде
ударен странично.
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Кога не се активират предпазният колан с обтегач и страничните
въздушни възглавници?
В следните случаи предпазният колан с обтегач и страничните въздушни възглавници
не се активират, дори ако са в изправност.
Когато автомобилът се сблъска челно с
паркиран/спрял автомобил или движещ
се автомобил и ударът е с определена
сила или го надхвърля.

Когато автомобилът бъде
ударен отзад.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Пребоядисването на панелите на кабината, ремонтите по задните врати, волана,
инструменталния панел, централната конзола, тавана и предната седалка,
монтирането на аксесоари като аудио оборудване и ремонтите по бордното
табло могат да повлияят негативно на SRS въздушните възглавници или да
причинят фатални или сериозни наранявания, причинени от удара на въздушната
възглавница, когато се активира неочаквано. Никога не извършвайте тези ремонти
сами, а се консултирайте с оторизирания сервиз на Isuzu.
• Ако направите модификации по предната част на автомобила (броня, рама и др.),
монтирате оборудване (снегорини, например), направите модификации по рамата
или промени във височината на автомобила чрез неоторизирани методи и/или
материали, SRS въздушните възглавници може да не функционират нормално.
Консултирайте се със своя оторизиран сервиз на Isuzu.
• Изисква се специално третиране, когато изхвърляте въздушна възглавница. Когато
бракувате автомобил, оборудван с SRS въздушни възглавници, консултирайте се
със своя оторизиран сервиз на Isuzu.

Когато автомобилът се обърне на една
страна или с тавана надолу.

ВНИМАНИЕ
• Посетете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu възможно най-бързо в
следните случаи.
- Когато предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни
възглавници не изгасва или се включва по време на шофиране.
- Когато въздушната възглавница се е активирала.
- Когато предните въздушни възглавници не са се активирали, въпреки че
автомобилът е претърпял удар отпред.
- Когато страничните въздушни възглавници не са се активирали, въпреки че
автомобилът е претърпял удар отстрани.
- Когато повърхността на волана или инструменталния панел е напукана или
повредена по друг начин или е била ударена.
- Когато повърхността на зоната на въздушната възглавница е напукана или
повредена по друг начин или е била ударена.
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ЗАБЕЛЕЖКА

• Когато въздушните възглавници се активират, ще се появят газове като бял
пушек, но това не е в резултат от пожар. Този бял пушек не е вреден за здравето
ви. Но ако остатъци (газ и т.н.) полепнат по очите и кожата ви, изплакнете ги с
вода възможно най-скоро. В редки случаи човек с чувствителна кожа може да
получи кожно раздразнение.
• Въздушната възглавница не може да бъде използвана отново, след като се е
активирала. Заменете я при вашия оторизиран сервиз на Isuzu.
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Кога системата SRS с въздушни възглавници се
активира с пълна сила?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да шофирате автомобила,
нагласете седалката си в правилна
позиция за шофиране и закопчайте
предпазния колан правилно. Не
сядайте по-близо от необходимото
до волана и не се облягайте на него.
(Оставете разстояние от 25 см или
повече между гърдите си и центъра
на волана.) Не позволявайте на
пътника отпред да слага ръцете
или краката си на инструменталния
панел и да седи с лице или гърди,
близо до него. Когато въздушните
възглавници се активират, вие или
пътникът отпред може да пострадате
от изгаряне или сериозно нараняване
на ръката или лицето.
• Не се облягайте на вратата и
страничните части на тавана. Когато
страничната въздушна възглавница
и въздушната възглавница тип
„завеса“ се активират, може да
пострадате от изгаряне или сериозно
нараняване на ръката или лицето.
• При модели с въздушна възглавница
между водача и пътника отпред не се
облягайте повече от необходимото
на частта на седалката към
вътрешността
на
автомобила.
Когато въздушната възглавница се
активира, може да причини изгаряне
или сериозно нараняване на ръцете
или лицето.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Продължение)
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Стикер
Освежител за въздух

Стикер

Кука

Ръкохватка

• Ако воланът бъде сменен с
нестандартен
или
му
бъде
залепен стикер, има опасност от
неизправност на системата или
стикерът да излети при активиране на
системата. Залепването на стикери
или слагането на аксесоари или
освежители за въздух върху бордното
табло или инструменталния панел
също е опасно. Те могат да попречат
на правилната работа на въздушната
възглавница или да излетят при
активиране на системата.
• При модели със странична въздушна
възглавница
или
въздушна
възглавница между водача и пътника
отпред не покривайте седалките
при никакви обстоятелства. Ако
мястото, където се активират
страничната въздушна възглавница
или
въздушната
възглавница
между водача и пътника отпред, е
покрито или върху него е поставен
предмет,въздушните
възглавници
няма да функционират правилно.
Съществува и опасност от летящи
предмети
при
активиране
на
системата.
• При модели с въздушна възглавница
тип „завеса“, ако твърди предмети
като закачалки или аксесоари са
закачени на ръкохватката или куката
за палто, те могат да попречат на
нормалната работа на въздушната
възглавница тип „завеса“ и могат
да излетят при активиране на
системата.
• При модели с въздушна възглавница
за коленете, с изключение на модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране, не прикрепвайте тежки
или остри предмети към ключа.
Това е опасно, тъй като те могат да
попречат на нормалната работа на
въздушната възглавница за коленете
или да излетят при активирането й.
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Когато возите дете в автомобил
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Вземайте следните предпазни мерки, когато возите дете в автомобила. В противен
случай детето може да получи фатално нараняване при удара с активираната
въздушна възглавница.
- Не шофирайте с дете, стоящо пред която и да е от въздушните възглавници или
седящо в скута ви. Това е опасно, тъй като детето ще получи много силен удар
от активираната въздушна възглавница.
- Никога не използвайте Система за обезопасяване с детско столче (CRS),
насочена назад, на седалка, обезопасена с активна въздушна възглавница:
могат да настъпят смърт или сериозно нараняване на детето. Етикетът на
сенника от страната на пътника отпред показва предупредителни пиктограми.
• При модели с двойна кабина препоръчваме да сложите детето на задната
седалка.
Бутон за активиране/дезактивиране на
SRS въздушна възглавница от страната
на пътника отпред
→ Вижте стр. 3-121
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Работа със системата SRS с въздушни възглавници
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не махайте и не разглобявайте въздушната възглавница. Това може да доведе до
неизправност или неволно активиране.
• Не слагайте предмети близо до въздушната възглавница. Може да пострадате,
когато даден предмет бъде изхвърлен от силата на активиране на възглавницата.
• Не си почивайте, като използвате волана за възглавница и слагате ръцете и
краката си отгоре. Ако автомобилът е спрял, докато бутонът Start/Stop е в позиция
ON (модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или контактният ключ е
в позиция ON (модели без Пасивна система за влизане и стартиране), и понесе
челен удар, над определена сила, въздушната възглавница ще се активира и
може да ви нарани поради силния удар.
• Не шофирайте с поставени вещи между вас и въздушната възглавница или в скута
ви. Ако въздушната възглавница се активира, вещите може да ударят лицето ви.
Това също така пречи на нормалното активиране на въздушната възглавница,
което е опасно.
• Не мокрете сензора за въздушната възглавница с вода и не го удряйте. Това може
да доведе до неизправност в системата и е много опасно.
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Бутон за активиране/дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред
Чрез бутона за активиране/дезактивиране на SRS въздушна възглавница от страната
на пътника отпред можете да дезактивирате предната и страничната SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред. Бутонът за активиране/дезактивиране на
SRS въздушна възглавница от страната на пътника отпред трябва да бъде превключван
в позиция OFF, само когато на седалката на пътника отпред е монтирана Система за
обезопасяване с детско столче (CRS), насочена назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не превключвайте излишно бутона за активиране/дезактивиране на SRS
въздушна възглавница от страната на пътника отпред в позиция OFF. Уверете
се, че бутонът за активиране/дезактивиране на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред винаги е в позиция ON, освен когато на седалката на
пътника отпред е монтирана Система за обезопасяване с детско столче (CRS),
насочена назад.
• Никога не използвайте Система за обезопасяване с детско столче (CRS),
насочена назад, на седалката на пътника отпред, когато бутонът за активиране/
дезактивиране на SRS въздушна възглавница от страната на пътника отпред е
в позиция ON. Може да се стигне до смърт или сериозно нараняване на детето,
причинени от удара в момента на активиране на въздушната възглавница на
пътника отпред.
• Когато бутонът за активиране/дезактивиране на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред е в позиция OFF, не позволявайте на пътници да
седят на седалката отпред. В противен случай пътникът няма да бъде защитен
адекватно при челен или страничен сблъсък и могат да настъпят смърт или
сериозни наранявания.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори когато бутонът за активиране/дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред е в позиция OFF, функцията на
обтегача на предпазния колан от страната на пътника отпред работи.
Бутонът за активиране/дезактивиране на
SRS въздушна възглавница от страната
на пътника отпред се намира под
инструменталния панел от страната на
пътника отпред. Отворете жабката, за да
проверите бутона. Винаги се уверявайте,
че бутонът за активиране/дезактивиране
на SRS въздушна възглавница от страната
на пътника отпред е в правилната позиция,
преди да потеглите.

3-122

ДЕЙСТВИЯ И НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕТО

Светлинен индикатор за активиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред/
Светлинен индикатор за дезактивиране на SRS
въздушна възглавница от страната на пътника отпред
Светлинен
индикатор за
дезактивиране
на SRS въздушна
възглавница
от страната на
пътника отпред

Светлинен
индикатор за
активиране на
SRS въздушна
възглавница
от страната
на пътника
отпред

Светлинен индикатор за активиране
на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред

Светлинен индикатор за
дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника
отпред

Светлинният индикатор за активиране на
SRS въздушна възглавница от страната на
пътника отпред и светлинният индикатор
за дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред
се намират под централната част на
инструменталния панел.
Когато бутонът Start/Stop е превключен
на ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният
ключ е завъртян в позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране),
светлинният индикатор за активиране на
SRS въздушна възглавница от страната на
пътника отпред и светлинният индикатор
за дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника
отпред ще светнат. Индикаторите светят
около 4 секунди и след това изгасват.
Около 2 секунди, след като изгаснат, един
от индикаторите светва в зависимост
от позицията на бутона за активиране/
дезактивиране
на
SRS
въздушна
възглавница от страната на пътника отпред.
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Статусът на SRS въздушната възглавница от страната на пътника отпред, показан в
следващата таблица, може да бъде проверен, като видите кой индикатор светва.
Ако светлинният индикатор за активиране на SRS въздушна възглавница от страната
на пътника отпред или светлинният индикатор за дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника отпред не функционират правилно, незабавно се
свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Индикатор, който светва

Статус на SRS
въздушна възглавница
от страната на пътника
отпред

Светлинен индикатор
за активиране на SRS
въздушна възглавница
от страната на пътника
отпред

Активирано

Светлинен индикатор за
дезактивиране на SRS
въздушна възглавница
от страната на пътника
отпред

Дезактивирано

Позиция на бутона за
активиране/дезактивиране
на SRS въздушна
възглавница от страната
на пътника отпред
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Дезактивиране на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред
ЗАБЕЛЕЖКА
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Дезактивиране на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред
ЗАБЕЛЕЖКА

• Използвайте бутона, когато бутонът Start/Stop е в позиция OFF (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране) или контактният ключ е в позиция
LOCK (модели без Пасивна система за влизане и стартиране).

• Използвайте бутона, когато бутонът Start/Stop е в позиция OFF (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране) или контактният ключ е в позиция
LOCK (модели без Пасивна система за влизане и стартиране).

1. Поставете ключа в бутона за активиране/
дезактивиране
на
SRS
въздушна
възглавница от страната на пътника
отпред и го завъртете в позиция OFF.

1. Поставете ключа в бутона за активиране/
дезактивиране
на
SRS
въздушна
възглавница от страната на пътника
отпред и го завъртете в позиция ON.

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА

• При модели с Пасивна система за
влизане и стартиране използвайте
механичния ключ, съхраняван в
електронния ключ
2. Оставете бутона в позиция OFF и
извадете ключа.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако ключът остане в бутона, той ще
се върне в позиция ON.
Светлинен индикатор за
дезактивиране на SRS
въздушна възглавница от
страната на пътника отпред
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3. Когато бутонът Start/Stop е превключен
на ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният
ключ е завъртян в позиция ON (модели
без Пасивна система за влизане и
стартиране), се уверете се, че светлинният
индикатор за дезактивиране на SRS
въздушна възглавница от страната на
пътника отпред светва. Докато бутонът
е в позиция OFF, светлинният индикатор
за дезактивиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника
отпред ще продължи да свети.

• При модели с Пасивна система за
влизане и стартиране използвайте
механичния ключ, съхраняван в
електронния ключ.
Светлинен индикатор
за активиране на SRS
въздушна възглавница от
страната на пътника отпред

2. Оставете бутона в позиция ON и извадете
ключа.
3. Когато бутонът Start/Stop е превключен
на ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният
ключ е завъртян в позиция ON (модели
без Пасивна система за влизане и
стартиране), уверете се, че светлинният
индикатор за активиране на SRS
въздушна възглавница от страната на
пътника отпред светва. Докато бутонът
е в позиция ON, светлинният индикатор
за активиране на SRS въздушна
възглавница от страната на пътника
отпред ще продължи да свети.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ ШОФИРАНЕ

СТАРТИРАНЕ И СПИРАНЕ
НА ДВИГАТЕЛЯ
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ВНИМАНИЕ

Стартиране на двигателя
Уверете се, че бутоните, включително тези за чистачките, светлините и климатика, са в
изключено положение.
Превключете режима на мощност на ON (модели с пасивна система за влизане и
стартиране) или завъртете контактния ключ в позиция ON (модели без пасивна система
за влизане и стартиране), за да проверите дали предупредителните и светлинните
индикатори се включват нормално и нивото на горивото е подходящо.

СЪВЕТ
• Ако използвате замърсен или прашен ключ, може да повредите контактния ключ.
Погрижете се да почистите ключа, преди да го поставите (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
• Не използвайте помощни средства за стартиране, като например етер във
всмукателната система. Подобни средства могат да причинят моментални щети
на двигателя.
• Когато двигателят не може да се стартира, изчакайте 1 минута или повече преди
отново да натиснете бутона Start/Stop на двигателя (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) или да завъртите контактния ключ (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
• Не форсирайте двигателя, когато все още е студен, веднага след като сте го
стартирали.
Бутон Start/Stop на двигателя

(модели с пасивна система за
влизане и стартиране)

Контактен ключ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Вижте стр. 4-112

(модели без пасивна система
за влизане и стартиране)

Вижте стр. 4-115

[Модели с механична трансмисия]
• Включете ръчната спирачка, когато седнете на мястото на водача, преди да
стартирате двигателя. Също така натиснете и задръжте педала на съединителя,
докато стартирате двигателя, след като се уверите, че скоростният лост е в
позиция N.
• Ако стартирате двигателя, докато сте извън автомобила, когато скоростният
лост е в позиция, различна от N, автомобилът може да започне да се движи.
Това е много опасно. Никога не стартирайте двигателя, докато сте извън
автомобила.
[Модели с автоматична трансмисия]
• Включете ръчната спирачка, когато седнете на мястото на водача, преди да
стартирате двигателя. Също така натиснете и задръжте педала на спирачката,
докато стартирате двигателя, след като се уверите, че селектора на предавките
е в позиция P.
• Въпреки че може да се опитате да стартирате двигателя в позиция N, от
съображения за безопасност е препоръчително да стартирате в позиция Р.

СЪВЕТ
• Не натискайте педала на газта, преди да стартирате двигателя. Когато педалът
на газта е натиснат, преди режимът на мощност да е включен на ON (модели с
пасивна система за влизане и стартиране) или контактният ключ да е завъртян
в позиция ON (модели без пасивна система за влизане и стартиране), системата
за обогатяване на горивната смес може да не функционира правилно. Съответно
стартирането на двигателя става много по-трудно.
• При ниска температура на околната среда студеният двигател може да отделя
повече пушек (бял пушек) от обикновено.

ЗАБЕЛЕЖКА
[Предварително загряване]

Стартиране на двигателя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не дръжте контактния ключ в позиция START за повече от около 10 секунди
(модели без пасивна система за влизане и стартиране). Използването на
контактния ключ прекалено дълго може да повреди акумулатора или да доведе
до прегряване и дори пожар.

• Дизеловите двигатели са с компресионно запалване, което ги прави трудни за
стартиране, когато са студени, тъй като само компресията не може да създаде
достатъчно висока температура за запалване на горивото. „Предварително
загряване“ означава затопляне на компресирания въздух в горивните камери
за по-лесно стартиране на двигателя. Стартирайте двигателя, след като
светлинният индикатор за свещите изгасне.
Бутон Start/Stop на двигателя (модели с
Пасивна система за влизане и
стартиране)
→ Вижте стр. 4-112
Контактен ключ (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране)
→ Вижте стр. 4-115
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Модели с пасивна система за влизане
и стартиране
1. Уверете се, че ръчната спирачка е
дръпната.
Ако автомобилът ви е с механична
трансмисия, уверете се, че скоростният
лост е в позиция N и след това натиснете
педала на съединителя и педала на
спирачката докрай.
При модели с автоматична трансмисия
се уверете, че селекторът на предавките
е в позиция P и след това натиснете
педала на спирачката докрай.

Светлинен индикатор за свещите

2. Докато натискате педала(ите), натиснете
бутона Start/Stop на двигателя. Когато
бутонът Start/Stop на двигателя е натиснат,
светлинният индикатор за свещите ще
светне и ще изгасне след около половин
секунда, ако двигателят е топъл.
Ако двигателят е студен, индикаторът ще
изгасне след около 7 секунди.
3. След това стартерът автоматично ще
стартира двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Използвайки Пасивната система за
влизане и стартиране за проверка
на електронния ключ, двигателят
може да бъде стартиран и бутонът
Start/Stopможе да бъде превключен.
• Двигателят може да бъде стартиран
в режими OFF, ACC или ON.
• Когато двигателят е студен и е
необходимо затопляне на свещите,
мощността за аксесоарите ще
се изключи и аудиосистемата
ще остане изключена, докато
двигателят чака да бъде стартиран.
• За да спрете двигателя, докато бива
стартиран, натиснете бутона Start/
Stop и превключете бутона Start/
Stop на ACC или OFF.
ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)
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ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)
• Когато се опитвате да стартирате
двигателя, стартерът ще се завърти
за максимум 20 секунди.
• Бутонът Start/Stop ще се превключи
на ON, когато двигателят стартира.
[Стартирането
забавено]

на

двигателя

е

• Когато се опитате да стартирате
двигателя, светлинният индикатор
за свещите ще светне, ако
двигателят е студен. В тези случаи
стартирането на двигателя ще
бъде забавено, докато свещите
загреят достатъчно. Продължете да
натискате педала на съединителя
(модели с механична трансмисия)
или педала на спирачката (модели
с автоматична трансмисия), докато
двигателят стартира.
[Двигателят не стартира]
• Ако автомобилът ви е с механична
трансмисия,
не
можете
да
стартирате двигателя, освен ако
скоростният лост не е в позиция
N и педалът на съединителя не е
натиснат. Ако автомобилът ви е с
автоматична трансмисия, не можете
да стартирате двигателя, освен
ако селекторът на предавките не
е в позиция Р или N и педалът на
спирачката не е натиснат.
• Когато двигателят не стартира,
проверете дали скоростният лост е
в позиция N (модели с механична
трансмисия) или селекторът на
предавките е в позиция Р (модели
с автоматична трансмисия), след
това превключете бутона Start/Stop
на OFF. След това се опитайте да
стартирате двигателя по правилния
начин.
ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)

4-8

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Модели без пасивна система за
влизане и стартиране

ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)
• Двигателят може да не стартира/
спре, ако бутонът start/stop е
натиснат за кратко.
• Може да не успеете да стартирате
двигателя веднага, ако сте го
стартирали и спирали няколко пъти
за кратък период от време. В такъв
случай изчакайте приблизително
10 секунди или повече, преди да се
опитате отново да го стартирате.
• Когато светлинният индикатор за
бутона Start/Stop светне в зелено,
след като сте се опитали да
стартирате двигателя, двигателят
няма да може да стартира, защото
воланът е заключен. Опитайте
отново да стартирате двигателя,
докато въртите волана налявонадясно.
Воланът няма да се отключи, ако
акумулаторът на автомобила е
изтощен.
• За да не се разреди акумулаторът,
действията по стартирането могат
да бъдат прекъснати по време на
операцията.
• Ако двигателят не може да бъде
стартиран, вижте раздел „Аварийно
стартиране на двигателя (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране)“. Може да е възможно
да
стартирате
двигателя
по
процедурата, посочена там.
Бутон Start/Stop на двигателя (модели с
Пасивна система за влизане и
стартиране)
→ Вижте стр. 4-112
Аварийно стартиране на двигателя
(Модели с Пасивна система за влизане
и стартиране)
→ Вижте стр. 7-11
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1. Уверете се, че ръчната спирачка е
дръпната.
Ако автомобилът ви е с механична
трансмисия, уверете се, че скоростният
лост е в позиция N и след това натиснете
педала на съединителя и педала на
спирачката докрай.
При модели с автоматична трансмисия
уверете се, че селекторът на предавките
е в позиция P и след това натиснете
педала на спирачката докрай.

Светлинен индикатор за свещите

2. Когато контактният ключ е в позиция
ON, светлинният индикатор за свещите
ще светне и ще изгасне след около 0,5
секунди, ако двигателят е топъл. Ако
двигателят е студен, индикаторът ще
изгасне след около 7 секунди.
3. След като се уверите, че е изгаснал,
завъртете контактния ключ в позиция
START, за да стартирате двигателя
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Система за загряване
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Спиране на двигателя
Модели с пасивна система за влизане
и стартиране

Този автомобил е оборудван със система за загряване. Системата за загряване
автоматично увеличава оборотите на празен ход, за да загрее двигателя и да подобри
работата на отоплителната система, когато двигателят е стартиран в студено време
(външна температура от приблизително 5°C или по-ниска). Когато системата за
загряване работи, оборотите на двигателя на празен ход ще се увеличат приблизително
до 1400 об./мин. Това не е признак за повреда. Системата за загряване автоматично
ще се изключи, когато външната температура се увеличи (до приблизително 10°C)
или когато двигателят е загрял. Освен това системата ще спре, ако някое от следните
неща се случи по време на работа:

1. Спрете автомобила и дръпнете ръчната
спирачка.
При модели с механична трансмисия
пре-местете скоростния лост в позиция
N.
При модели с автоматична трансмисия
преместете селектора на предавките в
позиция Р.

• Педалът на спирачката е натиснат;
• Педалът на съединителя е натиснат (модели с механична трансмисия);

2. Натиснете бутона Start/Stop веднъж и
двигателят ще спре.

• Скоростният лост е в позиция, различна от N (модели с механична трансмисия);
• Селекторът на предавките е в позиция, различна от Р или N (модели с автоматична
трансмисия).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Оборотите на двигателя на празен ход намаляват постепенно, когато системата
за загряване бъде спряна с натискане на педала на спирачката или съединителя.
• Оборотите на двигателя на празен ход намаляват веднага когато системата за загряване бъде спряна с използване на скоростния лост или селектора на предавките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• В аварийни ситуации можете да спрете двигателя, докато автомобилът се движи,
като направите следното:
- Натискайте бутона Start/Stop в продължение на 3 секунди или повече.
- Натиснете бутона Start/Stop 3 пъти или повече в рамките на 2 секунди.
• За подробности относно спирането на двигателя при аварийни ситуации вижте
раздел "Аварийно спиране на двигателя (модели с пасивна система за влизане
и стартиране)".

СЪВЕТ
• Бутонът Start/Stop ще се превключи на OFF, когато двигателят спре. При модели
с автоматична трансмисия бутонът Start/Stop ще се превключи на ACC, когато
селекторът на предавките е зададен в позиция, различна от Р. За да не се изтощи
акумулаторът, задайте бутона Start/Stop на OFF, след като спрете двигателя.

Бутон Start/Stop на двигателя

(модели с пасивна система за
влизане и стартиране)

Вижте стр. 4-112
Аварийно спиране на двигателя
(модели с пасивна система за
влизане и стартиране)

Вижте стр. 7-10
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ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ И
СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ

Модели без пасивна система
за влизане и стартиране
1. Спрете автомобила и дръпнете ръчната
спирачка. При модели с механична
трансмисия преместете скоростния лост
в позиция N. При модели с автоматична
трансмисия преместете селектора на
предавките в позиция Р.
2. Завъртете контактния ключ в позиция
ACC или LOCK.

СЪВЕТ
• За да не се изтощи акумулаторът,
завъртете контактния ключ в позиция
ACC или LOCK, след като спрете
двигателя. Ако оставяте автомобила
за продължителен период от време,
завъртете контактния ключ в позиция
LOCK.
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Как да разчитате инструментите
(Разположение на инструментите)
1

2

3

4

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Тахометър
Тахометърът указва оборотите на двигателя
в минута (об./мин.). (Деление 1 на скалата
указва 1000 об./мин.) Червената зона
указва опасно високи обороти на двигателя
над позволените нива.

5

Не допускайте шофиране, със стрелка на
тахометъра в червената зона.
Скалата и червената зона на тахометъра се
различават в зависимост от модела.

СЪВЕТ

6

№

Наименование

1

Тахометър

2

Датчик за
температурата
на охлаждащата
течност на
двигателя

3

Мулти
информационен
дисплей (MID)

Страница
за справка

№

4-15

4

Датчик за
горивото

4-18

5

Скоростомер

4-15

Одометър

4-16

Меню за
измерване на
пробег

4-16

Наименование

Страница
за справка

4-17
6
4-26

• Бъдете изключително внимателни,
когато преминавате към по-ниска
предавка при шофиране надолу
по стръмен склон. Оборотите
на двигателя лесно могат да
надхвърлят критичните стойности,
което може сериозно да повреди
двигателя.
Подходящи предавки

→ Вижте стр. 2-34
Механична трансмисия
→ Вижте стр. 4-146

Скоростомер
Скоростомерът указва скоростта
автомобила в км/ч или мили/час.

на
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Одометър
Общото
разстояние,
изминато
от
автомобила ви, е указано в км или мили.
Мулти информационен дисплей (MID)
→ Вижте стр. 4-26
Одометър

Меню за измерване на пробег
Меню за измерване на пробег

Използвайте
менюто
за
измерване
на пробег, за да разберете какво е
разстоянието, изминато през определен
период от време или между две конкретни
точки.
Когато са изведени километри, стойността
отдясно на десетичната точка указва
сегменти от по 100 м. Когато са изведени
мили, стойността отдясно на десетичната
точка указва сегменти от по 0,1 мили.
Мулти информационен дисплей (MID)
→ Вижте стр. 4-26

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Датчик за температурата на охлаждащата течност на
двигателя

Безопасна
зона

Предупредителен индикатор
за прегряване на двигателя
Английски

Турски

Когато бутонът Start/Stop е на ON
(модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е в
позиция ON (модели без Пасивна система
за влизане и стартиране), този датчик
указва температурата на охлаждащата
течност на двигателя. „С“ означава студено,
а „Н“ означава горещо. Ако двигателят
прегрее, датчикът за температурата на
охлаждащата течност ще покаже зона Н
и ще мига, предупредителният индикатор
за прегряване на двигателя ще светне и
ще прозвучи предупредителният звуков
сигнал за прегряване на двигателя. По
време на работа датчикът обикновено е в
безопасната зона.

СЪВЕТ
• Ако датчикът мине горната граница
на безопасната зона и навлезе
в зона Н, докато шофирате,
двигателят
най-вероятно
ще
прегрее. Незабавно спрете на
безопасно място край пътя далеч от
трафика и вземете необходимите
мерки, за да се справите с
прегряването на двигателя.
• Ако датчикът е близо до зона Н,
но все още е в безопасната зона,
това не е неизправност. Но Все пак
проверете нивото на охлаждащата
течност в разширителния съд.
Добавете охлаждаща течност, ако е
необходимо.
• Двигателят може да блокира,
ако бъде спрян незабавно след
шофиране. Вземете необходимите
мерки в случай на прегряване на
двигателя.
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
Охлаждаща течност на двигателя
→ Вижте стр. 6-36
Когато двигателят прегрее
→ Вижте стр. 7-22
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Когато бутонът Start/Stop е на ON
(модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е в
позиция ON (модели без Пасивна система
за влизане и стартиране), този датчик
указва количеството оставащо гориво в
резервоара. F означава, че резервоарът е
пълен, а Е - че е почти празен.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато оставащото гориво е малко,
датчикът ще достигне долното ниво
и ще започне да мига.
• След като напълните резервоара,
отнема известно време датчикът
да се стабилизира, след като
бутонът Start/Stop е превключен
на ОN (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) или
контактният ключе завъртян в
позиция ON (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
• Ако резервоарът за гориво е
напълнен, докато двигателят е
спрян, но бутонът Start/Stop е на
ON (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) или
контактният ключ е в позиция ON
(модели без Пасивна система за
влизане и стартиране), отнема
известно време датчикът да
покаже правилната стойност. В
такъв случай превключете бутона
Start/Stop на OFF или ACC и след
това на ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране)
или завъртете контактния ключ в
позиция LOCK или ACC и след това
в позиция ON (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупредителен индикатор
за недостатъчно гориво

Предупредително съобщение
Английски

Турски

4-19

Когато
горивото
привършва,
предупредителният
индикатор
за
недостатъчно гориво светва, след като
предупредителното съобщение е било
изписано на мулти информационния
дисплей (MID) за около 5 секунди и след
това е изчезнало.

СЪВЕТ
• Ако горивото ви е свършило,
трябва да се извърши процедура за
обезвъздушаване.
Предупредителен индикатор за
недостатъчно гориво
→ Вижте стр. 4-69
Когато горивото свърши
→ Вижте стр. 7-18

4-20

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Разположение на предупредителните и светлинните
индикатори

Предупредителни индикатори

Когато бутонът Start/Stop е превключен на ON (модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е завъртян в позиция ON (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране) за проверка на работата, предупредителният
индикатор светва. Индикаторът изгасва след няколко секунди или когато двигателят
бъде стартиран.
Ако индикаторът не светва или не изгасва, може да има проблем в системата. Посетете
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед на автомобила.

Символ

Наименование
Предупредителен индикатор за предния
предпазен колан
Предупредителен индикатор за SRS
въздушна възглавница
Предупредителен индикатор за
спирачната система
Предупредителен индикатор за ръчната
спирачка
Предупредителен индикатор за
Антиблокиращата спирачна система
Предупредителен индикатор за
Електронната стабилизираща система

Проверка на Страница за
работата
справка

l
l
l
–

l
l

4-50

4-53
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Символ

Наименование

Проверка на Страница за
работата
справка

Предупредителен индикатор за
налягането на моторното масло

l

4-58

Предупредителен индикатор за
влошаване качеството на моторното
масло

l

4-58

Предупредителен индикатор за
генератора

l

4-63

Светлинен индикатор за неизправност
(MIL)

–

4-64

Светлинен индикатор „Посетете найблизкия сервиз“

l

4-65

Предупредителен индикатор за водния
сепаратор

l

4-65

Предупредителен индикатор за горивния
филтър

l

4-65

Предупредителен индикатор за проверка
на трансмисията

l

4-66

Предупредителен индикатор за
температурата на течността на
автоматичната трансмисия

l

4-66

Предупредителен индикатор за
Проверка на режим 4WD

l

4-67

Предупредителен индикатор за
недостатъчно гориво

l

4-69

Предупредителен индикатор за LED
предни фарове

l

4-70

Предупредителен индикатор за
автоматично регулиране на предните
фарове

l

4-70

4-54

4-55

4-56

4-57

4-22
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Наименование

Проверка на Страница за
работата
справка

Главен предупредителен индикатор

l

4-72

Предупредителен индикатор за отворена
врата

–

4-73

Светлинни индикатори

Когато бутонът Start/Stop е превключен на ON (модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е завъртян в позиция ON (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране) за проверка на работата, светлинният индикатор
светва. Индикаторът изгасва след няколко секунди или когато двигателят бъде
стартиран.
Ако индикаторът не светва или не изгасва, може да има проблем в системата. Посетете
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед на автомобила.

Символ
Предупредителен индикатор за ключа

–

Предупредителен индикатор за
неизправност в заключването на задния
диференциал (жълт)

l

Предупредителен индикатор за ниско
ниво на AdBlue®

l

Предупредителен индикатор за
неизправност в Системата за селективна
каталитична редукция с урея

l

Предупредителен индикатор за
неизправност в кормилната система

l
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Наименование

4-74

Проверка на Страница за
работата
справка

Светлинен индикатор за мигач - ляв

l

4-76

Светлинен индикатор за мигач - десен

l

4-76

Светлинен индикатор за позицията на
светлините

l

4-76

Светлинен индикатор за дълги светлини

l

4-77

Светлинен индикатор за системата
против кражба

–

4-77

Светлинен индикатор за предните
фарове за мъгла

l

4-77

Светлинен индикатор за задните фарове
за мъгла

l

4-77

Светлинен индикатор за свещите

–

4-78

Светлинен индикатор за заключване на
задния диференциал (зелен)

l

4-78

Светлинен индикатор за изключване на
Системата за контрол на сцеплението

l

4-79

4-74

4-75

4-75

4-75

4-24
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Наименование

Проверка на Страница за
работата
справка

Светлинен индикатор за изключване на
Електронната стабилизираща система

l

4-80

Светлинен индикатор за изключване на
Системата за следене на мъртвата точка

l

4-81

Светлинен индикатор за изключване
на системата за подпомагане на
паркирането

l

4-82

Светлинен индикатор за режим 4WD

l

4-84

Светлинен индикатор за режим 4WD,
ниски

l

4-84

Светлинен индикатор за контрол при
спускане по наклон

l

4-84

Светлинен индикатор за системата за
празен ход

l

4-85

Светлинен индикатор за изключване на
системата за празен ход

l

4-86

Светлинен индикатор за ръчна
регенерация на дифузера за твърди
частици

l

4-88

Светлинен индикатор за автоматични
дълги светлини

l

4-87

Светлинен индикатор за изключване на
автономната аварийна спирачка

l

4-87

Светлинен индикатор за изключване
на предупреждението за напускане на
лентата

l

4-88

Светлинен индикатор за изключване на
активното придържане в лентата

l

4-88
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Осветление на централния дисплей

Светлинен сензор

Когато бутонът Start/Stop е на ON
(модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е в
позиция ON (модели без Пасивна система
за влизане и стартиране), яркостта на
осветеност автоматично се регулира
спрямо осветлението в автомобила.
Първоначалната настройка е Automatic (Автоматично). При смяна с Manual
(Механичноръчно) яркостта на осветеност
на инструменталното табло и на мулти
информационния дисплей (MID) може да
бъде зададена индивидуално.
Извършете механична ръчна настройка
в режим Illumination (Осветление) в
основното меню на мулти информационния
дисплей (MID), след като сте преминали от
Automatic на Manual в режим Illumination.
Мулти информационен дисплей (MID)
→ Вижте стр. 4-26

ВНИМАНИЕ
• Не слагайте предмети пред сензора.
Това ще намали чувствителността
му и той няма да работи правилно.
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Мулти информационен дисплей (MID)

Мулти информационен дисплей (MID)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Начален екран и напомняне за сервизно обслужване
Когато бутонът Start/Stop е на ON (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране)
или контактният ключ е в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане и
стартиране), анимираният екран се извежда
на мулти информационния дисплей (MID) и
се извършват първоначалните проверки.
Първоначалните проверки потвърждават,
че автомобилът не е в неизправност що се
отнася до следните системи.
• Система
за
подпомагане
на
паркирането
• Система за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM)/Система
за предупреждение за обекти при
движение на заден ход (RCTA)
• Стерео камера

Мулти информационният дисплей (MID) на
инструменталния панел може да показва
следната информация.
На цял екран:
• Информация за предупреждения
• Информация за работата на
автомобила
• Екран с настройки

Зона на дисплея 1

Зона на дисплея 3

Зона на дисплея 2

Зона на дисплея 4

Зона на дисплея 1:
• Часовник
• Календар
• Външна температура
• Скорост на автомобила
• Пробег
• Одометър
• Предупредителен индикатор за
предпазния колан на задната седалка
• Лента за навигация

Зона на дисплея 4:
• Информация за работата на
автомобила

Бутон за режим на мулти
информационния дисплей (MID)
№

1

2

3

ЗАБЕЛЕЖКА
• Анимираният екран се извежда
само при модели, оборудвани
със стерео камера, система за
подпомагане
на
паркирането,
система за наблюдение в мъртва
зона на видимост(BSM) или система
за предупреждение за обекти при
движение на заден ход (RCTA).

Зона на дисплея 2:
• Информация за предупреждения
• Информация за работата на
автомобила
• Информация за аудиосистемата
• Информация за навигацията
Зона на дисплея 3:
• Датчик за температурата на
охлаждащата течност на двигателя
• Датчик за горивото

Описание

1

Бутон за режим L на мулти
информационния дисплей

2

Бутон за потвърждаване
на режима на мулти
информационния дисплей

3

Бутон за режим R на мулти
информационния дисплей
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Иконка

Цвят

Описание

Зелено

Когато системата за подпомагане на паркирането е включена

Жълто

Когато системата за подпомагане на паркирането е изключена

Сиво

Невъзможна проверка на статуса на работа

Зелено

Когато системата за наблюдение в мъртва зона на видимост
(BSM) и системата за предупреждение за обекти при движение
на заден ход (RCTA) са включени

Жълто

Когато системата за наблюдение в мъртва зона на видимост
(BSM) и системата за предупреждение за обекти при движение
на заден ход (RCTA) са изключени

Сиво

Невъзможна проверка на статуса на работа

Зелено

Когато стерео камерата е включена

Жълто

Когато стерео камерата е изключена

Сиво

Невъзможна проверка на статуса на работа

Сиво

Когато устройството не е инсталирано

4-28
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Английски
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Ако автомобилът е на път да достигне
пробега преди напомняне за сервизно
обслужване, се появява напомняне на
мулти информационния дисплей (MID).

Лента за навигация
Изобразяват се основните операции
и екраните на дисплея на лентата за
навигация.
Когато е избрана иконка на лентата за
навигация чрез бутона за режим R или бутона
за режим L на мулти информационния
дисплей (MID), информацията в таблицата
по-долу се извежда на екрана на мулти
информационния дисплей за всяка иконка.

Турски

Иконка

Описание

Страница

Извеждане на меню за измерване на дневен пробег А и
информация за работата на автомобила

4-31

Извеждане на меню за измерване на дневен пробег B и
информация за работата на автомобила

4-31

Извеждане на екологична графика

4-32

Извеждане на свързана аудиосистема

4-32

Извеждане на статуса на системата за намаляване на
вредните емисии

4-33

Извеждане на информация за системата, подпомагаща
шофирането

4-35

Извеждане на режим на осветяване

4-37
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Иконка

Описание

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Информация за работата на автомобила
(Меню за измерване на пробег А/В)

Страница

Извеждане на статуса на движение на автомобила

4-38

Извеждане на настройки

4-39

ЗАБЕЛЕЖКА
• Изведените стойности за „Информация за работата на автомобила“ могат да бъдат
нулирани, като натиснете и задържите бутона за потвърждаване на режима на
мулти информационния дисплей.
1

ЗАБЕЛЕЖКА
• Иконката за Settings (Настройки) се извежда, само когато автомобилът е спрял.
• Появява се лента за навигация, винаги когато натискате бутона R или бутона L
режима на мулти информационния дисплей. Иконката, показваща текущия екран,
е ярко осветена в лентата за навигация.
• Ако бъде избрана опция Automatic (Автоматичен) за Illumination mode (Режим на
осветеност) в Settings (Настройки), Illumi level (Ниво на осветеност) не се извежда в
лентата за навигация.
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2
3
5

4

№

Дисплей

Описание

1

Меню за измерване на пробег

Използвайте менюто за измерване
на пробег, за да разберете какво е
разстоянието, изминато през определен
период от време или между две
конкретни точки.
Когато са изведени километри,
стойността отдясно на десетичната точка
указва сегменти от по 100 м. Когато са
изведени мили, стойността отдясно на
десетичната точка указва сегменти от по
0,1 мили.

2

Среден разход на гориво за
пробег

Средният разход на гориво за пробег
(A или В) се извежда на дисплея.

3

Средна скорост на автомобила

Извежда се средната скорост на
автомобила от последното нулиране до
следващото нулиране на стойностите.

4

Изминало време

Извежда се изминалото време от
последното нулиране до следващото
нулиране на стойностите.

5

Одометър

Общото разстояние, изминато от
автомобила ви, е указано в км или мили.
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2

Извежда разхода на гориво и позицията на
педала на газта, докато шофирате.

1

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Извеждане на статуса на системата за намаляване на
вредните емисии
Извежда се информация за статуса на работа на системата за намаляване на вредните
емисии.

Съобщение
4

№

4-33

Език

Индикация на
дисплея

Описание

3

Дисплей

Описание

1

Моментен разход на гориво

Извежда моментния разход на гориво.

2

История на средния разход на
гориво

Извежда история на средния разход на
гориво на 10 минути.

3

Моментна позиция на педала
на газта

Извежда моментната позиция на педала
на газта.

4

История на средната позиция
на педала на газта

Извежда история на средната позиция на
педала на газта на 10 минути.

Извеждане на свързана аудиосистема
Дисплеят се свързва с аудиосистемата и се извежда информация за нея.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Прочетете ръководството на потребителя на аудиосистемата за повече подробности
за тази функция.

Разстояние,
което може да
бъде изминато
с оставащото
количество AdBlue®

Английски

Турски

Извежда разстоянието,
което може да
измине автомобила с
количеството AdBlue®
врезервоара.
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Английски

Пробег на Системата за
селективна каталитична
редукция с урея (SCR)

Извежда изчисленото разстояние, което
може да измине автомобила въз основа на
количеството AdBlue® в резервоара.

Турски

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-35

Извеждане на информация за системите, подпомагащи
шофирането
Извежда се информация за автомобила отпред и пътните ленти, разпознати от стерео
камерата.
Извежда се предупредителен екран за Активно придържане в лентата.

Адаптивен круиз контрол (ACC)
1

2

№

Дисплей

Описание

1

Индикатор за автомобила отпред

Извежда се, когато автомобилът
отпред бъде разпознат.

2

Разстояние между автомобилите

Извежда разстоянието между вас и
автомобила отпред на 3 нива.

Предупреждение за напускане на лентата (LDW), Активна система
при опасност от напускане на пътната лента (LDP), Система за
придържане в лентата (LKAS)
1

№

2

Дисплей

1

Лява маркировка на лентата

2

Дясна маркировка на лентата

Описание
Извежда информация за
разпознатите ленти.
Извежда работния статус на всяка
система.
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Активно придържане в лентата (ELK)

Режим на осветеност
Английски

Дисплей
Предупредителен екран за Активно
придържане в лентата.
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Когато иконката за ниво на осветеност
бъде избрана в лентата за навигация,
ще
се
извежда
изведе
Illumination
mode (Режим на осветеност) на мулти
информационния дисплей. Режимът на
осветеност може да бъде зададен, като
натиснете
бутона
за
потвърждаване
на режима на мулти информационния
дисплей. За инструменталния панел и
мулти информационния дисплей могат
да бъдат зададени индивидуално шест
нива на яркост. Настройте яркостта според
предпочитанията си, като натиснете бутона
за режим R или бутона за режим L на за
режима на мулти информационния дисплей.

Турски

Описание
Извежда работния статус на системата
за Активно придържане в лентата.

Бутон за потвърждаване на режима на мулти информационния дисплей натиснете веднъж
Бутон за потвърждаване на режима на мулти информационния дисплей натиснете и задръжте
Английски

Английски

Английски

Бутон R на мулти информационния
дисплей / Бутон L на мулти
информационния дисплей

Бутон R на мулти информационния
дисплей / Бутон L на мулти
информационния дисплей

натиснете веднъж: регулира яркостта

натиснете веднъж: регулира яркостта

Турски

Турски

Турски

Бутон R на мулти информационния
дисплей / Бутон L на мулти
информационния дисплей

натиснете веднъж: регулира яркостта

Бутон R на мулти информационния
дисплей / Бутон L на мулти
информационния дисплей

натиснете веднъж: регулира яркостта

ВНИМАНИЕ
• Когато предните фарове са включени при шофиране през деня при активиран
режим Manual (Ръчен), мулти информационният дисплей може да е тъмен и
да се вижда трудно.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато предните фарове са в позиция

OFF, светва символът.

• Когато предните фарове са в позиция

ON, светва символът.
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Извеждане на статуса на движение на автомобила

Извежда статуса на движение на автомобила

Индикация на дисплея

Настройки (Настройки на инструменталния панел)
Английски

Турски

Описание
Когато използвате бутона за режим 4WD,
за да изберете 2H (2WD), 2H се изписва
на мулти информационния дисплей.

Когато използвате бутона за режим 4WD,
за да изберете 4H (4WD, високи), 4H
се изписва на мулти информационния
дисплей.

Когато използвате бутона за режим
4WD, за да изберете 4L (4WD, ниски), 4L
се изписва на мулти информационния
дисплей.

Когато е активирано заключването на
задния диференциал, символът се
извежда върху изображението на
автомобила на мулти информационния
дисплей.

4-39

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Индикация на дисплея

Когато иконката за настройки бъде избрана
в лентата за навигация, се изписва Settings
(Настройки) на мулти информационния
дисплей. Настройките могат да бъдат
зададени, като натиснете бутона за
потвърждаване на мулти информационния
дисплей.
Настройките на инструменталния панел
могат да бъдат променени.
Когато дадена опция бъде потвърдена
или бъде избран END (Край), ще се върне
предходният екран.

Цел

Може да бъде променен езикът на
дисплея.
Може да бъде зададено
Настройки за поддръжка
напомнянето за сервизно
обслужване.
Мерните единици, извеждани на
Мерна единица мулти информационния дисплей,
могат да бъдат променени.
Опциите, извеждани на мулти
Персонализация информационния дисплей, могат
да бъдат променени.
Опциите, извеждани на мулти
Опционални
настройки на
информационния дисплей, могат
Настройки на
да бъдат променени.
инструменталния дисплея
панел
Часът на часовника може да бъде
Часовник
зададен.
Датата на календара може да бъде
Календар
зададена.
Начинът на регулиране на
Режим на
яркостта на осветеност на мулти
осветеност
информационния дисплей може да
бъде променен.
Настройките на електрическите
Настройки на електрическите
компоненти на автомобила могат
компоненти
да бъдат променени.
Настройките на функциите,
Настройки на системите,
подпомагащи шофирането, могат
подпомагащи шофирането
да бъдат променени.
Език

Страница
за справка
4-40
4-40
4-41
4-42
4-43
4-43
4-44
4-45

4-46
4-48

ЗАБЕЛЕЖКА
• Настройките на оборудване и функции, които не са инсталирани в автомобила, не
се извеждат на мулти информационния дисплей.
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Език

ЗАБЕЛЕЖКА

Могат да бъдат избрани следните езици.

Индикация на дисплея
Английски

• Ако изберете OFF на екрана за настройка на пробега за напомняне за сервизно
обслужване, няма да се извеждат съобщения за напомняне.
• Когато останат 1 000 км до пробега за напомняне за сервизно обслужване, когато
бутонът Start/Stop е превключен на ON (модели с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране), екранът за напомняне ще се извежда за приблизително 3
секунди.

Тайландски
Турски
Испански
Арабски

Настройки на инструменталния панел (Мерна единица)

Португалски

Следните опции могат да бъдат зададени за мерни единици.

Немски
Френски
Руски

Индикация на дисплея

Италиански

km/l
Разход на гориво

Настройки за поддръжка

Опциите, за които може да бъде зададено напомняне за сервизно обслужване, и
интервалите на пробег, при които се извежда напомнянето, могат да бъдат зададени
както следва.
Настройката за пробег за напомняне за сервизно обслужване може да бъде зададена
на интервали от 1 000 км.

• Напомнянето за сервизно обслужване за моторното масло и въздушния филтър се
задава фабрично.

Индикация на дисплея

Въздушен филтър

Гуми

Потребител

ИЗКЛ.

—

ВКЛ.

От 1 000 км до 20 000 км

ИЗКЛ.

—

ВКЛ.

От 1 000 км до 40 000 км

ИЗКЛ.

—

ВКЛ.

От 1 000 км до 50 000 км

ИЗКЛ.

—

ВКЛ.

От 1 000 км до 50 000 км

l/100km
mpg

Външна температура

Скорост

ЗАБЕЛЕЖКА

Моторно масло
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°C
°F
Km/h
MPH
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Настройки на инструменталния панел (Персонализация)
Следните опции могат да бъдат зададени за персонализация.

Индикация на дисплея
Анимиран екран

Анимация за режим на
изчакване

Опционални настройки
на дисплея

Часовник
Календар
Външна температура
Скоростомер
Пробег

Външна температура
Скоростомер

ИЗКЛ.
Активирано
Дезактивирано

ЗАБЕЛЕЖКА
• В този ред задайте часа, десетиците на минутите и след това единиците на
минутите.
3. Настройката е завършена, когато са потвърдени единиците на минутите.

Пробег
Одометър

Само текуща

Часът и форматът на часовника могат да бъдат зададени. За да сверите часовника,
следвайте процедурата по-долу.
1. Задайте 12- или 24-часов формат на часа.
2. Мерните единици, които могат да се зададат, ще мигат. Използвайте бутона R и
бутона L за режима на мулти информационния дисплей и след това натиснете
бутона за потвърждаване на мулти информационния дисплей, за да потвърдите.
Натиснете бутона за потвърждаване на мулти информационния дисплей, за да
потвърдите и преминете на следващия

Часовник

Дясно

Текуща и препоръчителна

Настройки на инструменталния панел (Часовник)

Одометър
Календар

Индикатор за
предавката
Телефонни обаждания

Скоростомер
Одометър

Център

Индикация на дисплея

Външна температура
Пробег

Опции в горната част на
екрана

Настройките на индикатора за предавката и телефонните обаждания могат да бъдат
променени.

Дезактивирано
Календар
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Настройки на инструменталния панел (Опционални настройки на
дисплея)

Активирано
Часовник

Ляво

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Индикация на дисплея
12 часа AM-PM (преди обед-след обед)
24 часа
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Настройки на инструменталния панел (Календар)

Датата и форматът на календара могат да бъдат зададени. За да зададете
календара, следвайте процедурата по-долу.
1. Задайте формат на календара: YY-MM-DD (година-месец-ден), DD-MM-YY (денмесец-година) или MM-DD-YY (месец-ден-година).
2. Елементът, който мига, може да бъде зададен. Натиснете бутона на менюто
за измерване на пробег веднъж, за да изберете и натиснете и задръжте, за да
потвърдите. Натиснете и задръжте, за да потвърдите и преминете на следващата
опция.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Годината, месецът, датата, часът, десетиците на минутите и единиците на минутите
могат да бъдат зададени в този ред.
3. Настройката е завършена, когато са потвърдени единиците на минутите. Връща
се дисплеят на календара.

Индикация на дисплея
Редактиране на годината
YY-MM-DD

Редактиране на месеца
Редактиране на деня (десетиците на минутите)
Редактиране на деня (единиците на минутите)
Редактиране на годината

DD-MM-YY

Редактиране на месеца
Редактиране на деня (десетиците на минутите)
Редактиране на деня (единиците на минутите)
Редактиране на годината

MM-DD-YY

Редактиране на месеца
Редактиране на деня (десетиците на минутите)
Редактиране на деня (единиците на минутите)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-45

Режим на осветеност

Следните опции могат да бъдат зададени за режим на осветеност.

Индикация на дисплея
High (Висока)
Automatic (Автоматичен)

Normal (Нормална)
Low (Ниска)

Manual (Ръчен)

–

ЗАБЕЛЕЖКА
• Фабричната настройка по подразбиране е Normal за режим Automatic.
• При настройката High на режим Automatic яркостта на осветеност се променя с
висока чувствителност. Чувствителността на Normal е между High и Low. Low се
променя с ниска чувствителност. Фабричната настройка по подразбиране е Normal.
• Когато се използва режим Automatic, след като яркостта е била настроена в режим
Manual, осветеността ще бъде настроена автоматично на базата на най-яркото
състояние при бутон за фаровете в изключено положение за режим Manual и найтъмното състояние при бутон за фаровете във включено положение.
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Настройки (функция за персонализация от потребителя)
Английски

Турски

Когато иконката за настройки бъде избрана
в лентата за навигация, се изписва Settings
(Настройки) на мулти информационния
дисплей. Настройките могат да бъдат
зададени, като натиснете бутона за
потвърждаване на режима на мулти
информационния дисплей.
Настройките
на
функцията
за
персонализация от потребителя могат да
бъдат променени.
Когато дадена опция бъде потвърдена
или бъде избран END (Край), ще се върне
предният екран.

Индикация на дисплея
Комуникационен режим

Пасивна система
за влизане и
стартиране

KEY*1
IGN

Активирано
Дезактивирано

Активирано
Дезактивирано

1
Автоматична
чувствителност на светлина 2

3-26
3-35

3-35

3-27

4-119

3

Стр.

Дезактивирано
Тип автоматично
отключване

Радио ИЗКЛ.

0

Могат да бъдат променени следните елементи.

Заключване
на вратите

Стр.
Радио ВКЛ.

Звуков сигнал на функцията Активирано
за заключване на вратите
Дезактивирано
при отдалечаване
„Приветстващи” светлини

Настройки на електрическите компоненти
Индикация на дисплея

Заключване при
отдалечаване
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3-37

Осветление

Shift-P*2
*1: Модели със Система за безключов достъп
*2: Модели с автоматична трансмисия

Пестене на батериите на
предните фарове

Активирано

Осветление за прибиране
у дома

Активирано

Вътрешно осветление,
свързано с дистанционната
система за безключов
достъп

Активирано

Комфортен мигач
Чистачка

Автоматична чистачка

Дезактивирано
Дезактивирано

Дезактивирано
Активирано
Дезактивирано
Активирано
Дезактивирано

4-121
4-123

3-19

4-124
4-133

4-48

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Настройки на системите, подпомагащи шофирането

Индикация на дисплея

Могат да бъдат променени следните елементи.

Индикация на дисплея
Извеждане на
пътните знаци
Системна за
разпознаване на
пътните знаци

Предупреждение за
скоростта
Праг на
предупреждение

Автоматично
превключване между
къси и дълги светлини

Режим

Ограничител на
скоростта

Режим

Автоматична аварийна
спирачка

Настройки за
придържане в лентата

Намеса със спирачка
и предупреждение
Чувствителност на
предупреждението

Предотвратяване
напускането на
лентата

Активно придържане
в лентата
Помощ за задържане
на внимание
Предупреждение за
напускане на лентата

Предупреждение за
напускане на лентата

Наблюдение в мъртва
зона на видимост

Предупреждение

Система за
предупреждение за
обекти при движение
на заден ход

Предупреждение

Стр.
Активирано
Дезактивирано
Визуално и звуково
Само визуално
Изкл.

4-288
4-288

2 км/ч
5 км/ч
10 км/ч
Активирано
Дезактивирано
Интелигентен
Механичен
Активирано
Дезактивирано
Далеч
Нормално
Близо

4-288

4-336

Изкл.

4-301
4-310

4-207

С булбар

4-217

• Опциите за „Настройки на системите, подпомагащи шофирането“ се извеждат,
въпреки че вашият автомобил не е оборудван със стерео камера, система за
подпомагане на паркирането, система за наблюдение в мъртва зона на видимост
(BSM) или за предупреждение за обекти при движение на заден ход (RCTA).

Head Up дисплей

4-332

4-198

Без булбар

4-216

• Настройките се нулират, ако автомобилът бива управляван през това време.

4-320

4-301

Само теглич на ремарке

• Уверете се, че автомобилът е спрял, преди да задавате настройките.

Head Up дисплей

4-310

Стр.
Изкл.

ЗАБЕЛЕЖКА

4-247

Само предупреждение

Дезактивирано

Режим булбар

4-248

4-310

Активирано

Режим ремарке

4-296
4-292

Помощ и
предупреждение

Активирано
Дезактивирано
Активирано
Дезактивирано
Активирано
Дезактивирано
Активирано
Дезактивирано

Настройки за
подпомагане на
паркирането
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СЪВЕТ
• Не поставяйте напитки близо до
head up дисплея. Ако вода или
други течности се разлеят върху
head up дисплея, той може да се
повреди.
• Не поставяйте предмети близо до и
не залепвайте стикери на head up
дисплея. Това може да попречи на
нормалната му работа.

Head Up дисплеят проектира LED светлина
върху предното стъкло, за да предупреди
водача. Когато бутонът Start/Stop е
превключен на ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране)или
контактният ключ е завъртян в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане
и стартиране) за проверка на работата,
LED светлината се включва. Светлината се
изключва след няколко секунди.
Ако светлината не се включва или не
се изключва, може да има проблем
в
системата.
Посетете
най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu за преглед на
автомобила.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупредителни и светлинни индикатори

Предупредителен индикатор за предния предпазен
колан
Този предупредителен индикатор светва,
когато водачът или пътникът отпред не
е закопчал предпазния си колан, докато
бутонът Start/Stop е на ON (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране)
или контактният ключ е в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане и
стартиране).
Когато
скоростта
на
автомобила
надхвърли приблизително 20 км/ч, този
предупредителен индикатор ще започне
да мига. В този момент ще прозвучи
предупредителният
звуков
сигнал
в
продължение на около 90 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Индикаторът ще изгасне и звуковият
сигнал ще спре, веднага след като
водачът закопчае предпазния си
колан.
• Предупредителният индикатор за
предния предпазен колан работи,
когато има пътник на седалката
отпред. Но когато има багаж на
седалката отпред, индикаторът
може да работи, дори да няма
пътник.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Предупредителен индикатор за предпазния колан на
задната седалка
Модели за европейския и
израелския пазар
Този предупредителен индикатор светва,
когато пътникът не е закопчал своя
предпазен колан, докато бутонът Start/
Stop е на ON (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) иликонтактният
ключ е в позиция ON (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
Когато
скоростта
на
автомобила
надхвърли приблизително 20 км/ч, този
предупредителен индикатор ще започне
да мига. В този момент ще прозвучи
предупредителният
звуков
сигнал
в
продължение на около 90 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Индикаторът ще изгасне и звуковият
сигнал ще спре, веднага след като
пътникът закопчае предпазния си
колан.
• Предупредителният
индикатор
за предпазния колан на задната
седалка работи, когато има пътник
на седалката. Но когато има багаж
на седалката, индикаторът може да
работи, дори да няма пътник.
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С изключение на моделите за
европейския иизраелския пазар
Ако някой от предпазните колани за задната
седалка не се използва, когато бутонът
Start/Stopе превключен на ON (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране)
или контактният ключ е завъртян в позиция
ON (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране), предупредителният
индикатор за предпазния колан на задната
седалка светва за около 60 секунди.
Ако предпазен колан бъде разкопчан,
след като предупредителният индикатор
за предпазния колан на задната седалка
изгасне, индикаторът ще светне за около
30 секунди и след това ще изгасне. Ако
предпазен колан бъде разкопчан, докато
скоростта на автомобила надхвърля
приблизително 20 км/ч, предупредителният
индикатор ще мига и ще прозвучи
предупредителният
звуков
сигнал
в
продължение на около 30 секунди.
Индикаторът ще изгасне след определен
период от време.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Индикаторът ще изгасне и звуковият
сигнал ще спре, веднага след като
пътникът закопчае предпазния си
колан.
• Когато
бутонът
Start/Stop
е
превключен на ON (модели с
Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ
е завъртян в позиция ON (модели
без Пасивна система за влизане и
стартиране), този предупредителен
индикатор ще светне, дори да няма
пътници на задната седалка.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Предупредителен индикатор за системата SRS с
въздушни възглавници
Този предупредителен индикатор светва,
когато бутонът Start/Stop е превключен
на ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният
ключ е завъртян в позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране)
и изгасва след около 6 секунди.
Ако този предупредителен индикатор
светне, предпазният колан с обтегач и
въздушната възглавница може да не
функционират правилно в случай на
сблъсък.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Следните ситуации, са сигнал за настъпили грешки в системата. Посетете вашия
оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/сервизно обслужване възможно най-скоро.
- Ако предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни възглавници не
светне, когато бутонът Start/Stop е превключен на ON (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране).
- Ако предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни възглавници не
изгасне.
- Ако предупредителният индикатор за системата

ЗАБЕЛЕЖКА
• Нормално е предупредителният индикатор да светне за около 6 секунди и след
това да изгасне, когато бутонът Start/Stop е превключен на ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране) или контактният ключ е завъртян в позиция
ON (модели без Пасивна система за влизане и стартиране). Предупредителният
индикатор за системата SRS с въздушни възглавници може отново да светне,
веднага след като двигателят стартира, но е нормално, ако изгасне след няколко
секунди.
• Предупредителният индикатор за системата SRS с въздушни възглавници
може да светне внезапно, ако бутонът Start/Stop е превключен на ACC (модели
с Пасивна система за влизане и стартиране), контактният ключ е в позиция
ACC (модели без Пасивна система за влизане и стартиране) или се използва
електрическо оборудване, но това е нормално.
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Предупредителен индикатор за спирачната система
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Предупредителен индикатор за ръчната спирачка

Този
предупредителен
индикатор
светва, докато двигателят работи (след
стартиране), в следните случаи:

Предупредителен индикатор за ръчната
спирачка

• Спадане на нивото на спирачната
течност
(поради
износване
на
спирачките или теч и др.)

ВНИМАНИЕ

• При модели с Антиблокираща система
на спирачките (ABS) - проблем в
Електронното
разпределение
на
спирачното усилие (предупредителният
индикатор за ABS също ще светне)

• Светването на предупредителния
индикатор не означава непременно
правилно активиране на ръчната
спирачка.
Ръчната
спирачка
трябва да бъде дръпната добре и
заключена.

Предупредителен индикатор
за антиблокиращата система
на спирачките (ABS)
Вижте стр. 4-56

• Внимавайте
автомобила
спирачка.

да не шофирате
с дръпната ръчна

ВНИМАНИЕ
• Ако предупредителният индикатор за спирачната система светне, докато
двигателят работи, незабавно спрете автомобила на безопасно място далеч
от трафика и веднага се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за
преглед.
• Незабавно спрете автомобила на безопасно място и се свържете с вашия оторизиран
сервиз на Isuzu, когато предупредителният индикатор за Антиблокиращата
система на спирачките (ABS) и предупредителният индикатор за спирачната
система продължават да светят. Това означава, че Антиблокиращата система на
спирачките (ABS) няма да функционира и автомобилът ще стане изключително
нестабилен при спиране. Освен това задните спирачки могат да се заключат полесно от обичайното при аварийно спиране. Това може да доведе до инцидент.

Предупредителен индикатор за освобождаване на
ръчната спирачка
Английски

Турски

Ако автомобилът бива управляван, без да е
освободена ръчната спирачка, и скоростта
достигне приблизително 5 км/ч, на дисплея
се извежда това съобщение и прозвучава
звуков сигнал. Когато предупредителният
индикатор за освобождаване на ръчната
спирачка свети, освободете ръчната
спирачка.
Предупредителен звуков сигнал
Вижте стр. 4-106
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Предупредителен индикатор
за антиблокиращата система на спирачките (ABS)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупредителен индикатор
за електронната стабилизираща система (ESC)

Този предупредителен индикатор светва,
когато има проблем с Антиблокиращата
система на спирачките (ABS). В този
случай Антиблокиращата система на
спирачките (ABS) спира да работи, но
спирачките продължават да функционират
като обикновени спирачки.
Този предупредителен индикатор също
така светва, когато бутонът за заключване
на задния диференциал е в позиция
ON (модели със заключване на задния
диференциал).

ВНИМАНИЕ
• Ако предупредителният индикатор за Антиблокиращата система на спирачките
(ABS) светне, докато шофирате, незабавно спрете автомобила на безопасно
място далеч от трафика и вземете следните мерки.
- Спрете двигателя.
- Рестартирайте двигателя. Проверете дали предупредителният индикатор за
Антиблокиращата система на спирачките (ABS) светва и след това изгасва. Ако
е така, няма проблем. Антиблокиращата система на спирачките (ABS) работи
нормално.
- Бавно придвижете автомобила напред. Постепенно увеличете скоростта до 15
км/ч. Ако индикаторът изгасне, Антиблокиращата система на спирачките (ABS)
функционира нормално.
• Незабавно спрете автомобила на безопасно място и се свържете с вашия оторизиран
сервиз на Isuzu, когато предупредителният индикатор за Антиблокиращата
система на спирачките (ABS) и предупредителният индикатор за спирачната
система продължават да светят. Това означава, че Антиблокиращата система на
спирачките (ABS) няма да функционира и автомобилът ще стане изключително
нестабилен при спиране. Освен това задните спирачки могат да се заключат полесно от обичайното при аварийно спиране. Това може да доведе до инцидент.
• Ако предупредителният индикатор на Антиблокиращата система на спирачките
(ABS) не изгасне или постоянно светва, посетете най-близкия оторизиран сервиз
на Isuzu за преглед/сервизно обслужване възможно най-скоро.
• Дори да има проблем с Антиблокиращата система на спирачките (ABS),
спирачките ще продължат да работят като обикновени спирачки. В този случай
Антиблокиращата система на спирачките (ABS) не оказва влияние върху работата
на спирачната система.
Антиблокираща система
Вижте стр. 4-159
на спирачките (ABS)
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ЗАБЕЛЕЖКА

Този
предупредителен
индикатор
се включва, когато има проблем с
Електронната стабилизираща система
(ESC) и/или функцията Контрол при
спускане по наклон. Когато Електронната
стабилизираща система (ESC) работи,
този предупредителен индикатор мига.
Този предупредителен индикатор също така
се включва, когато бутонът за режим 4WD е
зададен на 4L (4WD, ниски).
Този предупредителен индикатор също така
ще мига, когато само Системата за контрол
на сцеплението (TCS) работи в Електронната
стабилизираща система (ESC).
Когато предупредителният индикатор за
Електронната стабилизираща система
(ESC) извършва някое от следните
действия, ESC може да е повредена.
Свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Когато предупредителният индикатор
за
Електронната
стабилизираща
система (ESC) продължи да свети,
докато шофирате.
• Предупредителният индикатор за
Електронната стабилизираща система
(ESC) не светва, когато бутонът Start/
Stop е превключен на ON (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ
е завъртян в позиция ON (модели
без Пасивна система за влизане и
стартиране).

• Когато предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC) свети, Системата за контрол на сцеплението (TCS)/Електронната
стабилизираща система (ESC) няма да функционира, но това не оказва влияние
върху нормалното шофиране.
• Предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC) може да се включи, когато кабелите на акумулатора са се откачили или
напрежението е ниско. Функцията на Електронната стабилизираща система
(ESC) се изключва, докато предупредителният индикатор за Електронната
стабилизираща система (ESC) свети, но индикаторът ще изгасне, ако шофирате
автомобила нормално известно време; след това функцията на Електронната
стабилизираща система (ESC) ще се възобнови. Ако предупредителният
индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC) продължи да свети,
дори след като сте шофирали известно време, се свържете се с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
Електронна стабилизираща
Вижте стр. 4-164
система (ESC)
Контрол при спускане
Вижте стр. 4-175
по наклон
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупредителен индикатор
за налягането на моторното масло

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Предупредителен индикатор за прегряване на двигателя
Английски

Турски

Докато
двигателят
работи,
този
предупредителен индикатор светва, ако
налягането на моторното масло, което
смазва компонентите на двигателя, не е
нормално.

СЪВЕТ
• Ако предупредителният индикатор за налягането на моторното масло светне,
докато двигателят работи, незабавно спрете на безопасно място далеч от
трафика. Спрете двигателя веднага и проверете нивото на моторното масло.
• Ако предупредителният индикатор за налягането на моторното масло светне,
докато двигателят работи, системата за смазване може да е в неизправност.
Веднага посетете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед на
автомобила.
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Този
предупредителен
индикатор
светва, когато двигателят е прегрял.
Когато двигателят прегрее, датчикът за
температурата на охлаждащата течност ще
сочи зона Н и ще мига, предупредителният
индикатор за прегряване на двигателя ще
светне и ще прозвучи предупредителен
звуков сигнал. Незабавно спрете встрани
от пътя на безопасно място, проверете
автомобила и вземете необходимите мерки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не сваляйте капачката на радиатора, докато охлаждащата течност на двигателя
е още гореща. Ще излезе гореща пара, която може да ви изгори. Добавяйте
охлаждаща течност, само когато температурата ѝ е спаднала.

ВНИМАНИЕ
• Ако продължите да шофирате автомобила, докато предупредителният
индикатор за прегряване на двигателя свети, двигателят може да блокира.

Предупредителен индикатор
за влошаване на моторното масло
Този предупредителен индикатор светва,
когато нивото на моторното масло е ниско
или когато качеството на моторното масло
се е влошило. Този индикатор може да
светне преди графика за поддръжка. Ако
индикаторът светне, незабавно сменете
моторното масло и масления филтър.

СЪВЕТ
• Не спирайте веднага двигател, който е прегрял. В противен случай той може да
блокира. Вземете необходимите мерки в случай на прегряване на двигателя.
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
Добавяне на охлаждаща течност
→ Вижте стр. 6-40
Когато двигателят прегрее
→ Вижте стр. 7-22
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Извеждане на напомняне за сервизно обслужване

Английски

Турски

Ако автомобилът е на път да достигне
пробега за напомняне за сервизно
обслужване, зададен от потребителя, на
мулти информационния дисплей се появява
напомнянето за сервизно обслужване,
когато бутонът Start/Stop е превключен
на ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният
ключ е завъртян в позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Напомнянето
за
сервизно
обслужване за моторното масло
и въздушния филтър се задава
фабрично. Фабрично зададеният
пробег за напомняне за сервизно
обслужване за моторното масло е
10 000 км. Фабрично зададеният
пробег за напомняне за сервизно
обслужване за въздушния филтър
е 40 000 км.
Мулти информационен
дисплей (MID)
→ Вижте стр. 4-26
Моторно масло
→Вижте стр. 6-22
Въздушен филтър
→ Вижте стр. 6-51
Джанти и гуми
→ Вижте стр. 6-65

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Индикатор за смяна на предавката (GSI)
Модели с механична трансмисия

Индикатор за смяна на
предавката (GSI)

Индикаторът помага при избора на
предавка, за да подобри разхода на
гориво при шофиране. Освен че показва
настоящата предавка на инструменталния
панел, той показва и препоръчителната
предавка, когато има предавка, при която
разходът на гориво би бил по-добър.

ВНИМАНИЕ
• Препоръчителната предавка, показана от индикатора, е само препоръка. Може
да е необходимо да изберете различна предавка от показаната. Изберете
предавката спрямо реалните пътни условия и ситуацията.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Настоящата и препоръчителната предавка няма да бъдат показани в следните
случаи:
- Когато автомобилът е спрял
- Когато е избрана опцията 4L (4WD, ниски) (модели с 4WD)
- Когато скоростният лост е зададен в позиция N (неутрална) или R (задна
предавка)
• Настоящата предавка може да не е показана правилно или извеждането може
да е забавено в следните случаи:
- Когато съединителят приплъзва
- Когато гумите се плъзгат
- Когато поставените гуми не са с правилния размер
- Когато налягането в гумите е недостатъчно
- При рязко или прекалено ускорение
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Индикатор за предавката

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупредителен индикатор за генератора

Модели с автоматична трансмисия

Този предупредителен индикатор светва,
докато двигателят работи, когато има
проблем със зарядната система (например
разхлабен или скъсан аксесоарен ремък).

Индикаторът
за
предавката
указва
позицията на селектора на предавките или
зададената предавка (в ръчен режим).

Дисплей
Индикатор за предавката

Описание

P

Паркиране

R

Задна предавка

N

Неутрална позиция

D

Шофиране
(автоматичен режим)

M1 - M6
Няма
индикация
-
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Шофиране (ръчен
режим)
Смяна на предавката
Неизправност

СЪВЕТ
• Ако „-“ се извежда на периодично,
закарайте автомобила за преглед в
най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu възможно най-бързо.

СЪВЕТ
• Ако този предупредителен индикатор светне, докато двигателят работи, незабавно
спрете автомобила на безопасно място далеч от трафика и веднага се свържете с
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед.
Аксесоарен ремък
Работа с акумулатора

→ Вижте стр. 6-50

→ Вижте стр. 6-119
Когато акумулаторът се разреди
→ Вижте стр. 7-16

4-64

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Светлинен индикатор за неизправност (MIL)
Ако този светлинен индикатор светне, докато
двигателят работи, това ви предупреждава
за проблем със системата за електронен
контрол на двигателя, дифузера за твърди
частици (DPD) или Системата за селективна
каталитична редукция с урея (SCR). Освен
това, ако този индикаторне се включва,
когато бутонът Start/Stop е превключен на
ON (модели с Пасивнасистема за влизане
и стартиране) или когато контактният ключ
е завъртян в позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране),
е възможна нередност и др. в системата за
електронен контрол на двигателя. Свържете
се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Светлинен индикатор за необходимо сервизно
обслужване на автомобила (SVS)

Ако този индикатор светне по време на
движение, свържете се незабавно с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu за
преглед.

Предупредителен индикатор за водния сепаратор
Когато
е
необходимо
водата
във
водния сепаратор да се източи, светва
предупредителният индикатор за водния
сепаратор.
Източете водата, като следвате инструкциите
в раздел „Източване на вода от горивния
филтър“, и се уверете, че предупредителният
индикатор е изгаснал.

ВНИМАНИЕ
• Ако светлинният индикатор за неизправност светне и двигателят спре, е възможно
двигателят да е влязъл в защитен режим. Превключете бутона Start/Stop на OFF
(модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или завъртете контактния
ключ в позиция LOCK (модели без Пасивна система за влизане и стартиране)
и изчакайте поне 15 секунди, преди да стартирате двигателя отново. Дори ако
автомобилът може да се управлява, отидете при най-близкия оторизиран сервиз
на Isuzu възможно най-скоро за сервизно обслужване на системата.

СЪВЕТ
• Ако светлинният индикатор за неизправност светне, докато двигателят работи,
избягвайте да шофирате с висока скорост и веднага посетете най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu за преглед на автомобила.
• Ако светлинният индикатор за неизправност примигва или свети непрекъснато,
докато шофирате, е необходимо сервизно обслужване. Дори ако автомобилът
може да се управлява и не е необходимо теглене, отидете при вашия оторизиран
сервиз на Isuzu възможно най-скоро за сервизно обслужване на системата. Ако
продължавате да шофирате, без системата да е преминала сервизно обслужване,
системата за контрол на емисиите може да се повреди. Това може да повлияе и на
разхода на гориво и управляемостта.
Дифузeр за твърди частици (DPD)
→ Вижте стр. 4-346
Система за селективна каталитична
редукция с урея (SCR)
→ Вижте стр. 4-349

4-65

ВНИМАНИЕ
• Ако предупредителният индикатор за водния сепаратор светне, докато двигателят
работи, незабавно източете водата от горивния филтър. Ако продължите да
шофирате със светещ предупредителен индикатор, системата за впръскване на
горивото може да се повреди.
Източване на вода от горивния филтър
→ Вижте стр. 6-54
Обезвъздушаване на горивната система
→ Вижте стр. 7-19

Предупредителен индикатор за горивния филтър
Този индикатор светва, когато горивният
филтър е задръстен с прах и др. Ако
този предупредителен индикатор светне,
посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu
за преглед/сервизно обслужване възможно
най-скоро.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупредителен индикатор
за проверка на трансмисията

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-67

Предупредителен индикатор за проверка на режим 4WD
Модел 4WD

Модели с автоматична трансмисия

Ако този индикатор продължи да свети, има
неизправност в системата 4WD. Свържете
се с най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu.

Ако този индикатор мига, след като
двигателят е бил стартиран, има проблем
със системата за електронен контрол на
трансмисията.

ВНИМАНИЕ
СЪВЕТ
• Ако предупредителният индикатор за проверка на трансмисията мига, посетете
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед на автоматичната трансмисия
възможно най-скоро.
• Докато индикаторът мига, компютърът може да вкара трансмисията в авариен
режим.

Предупредителен индикатор за температурата на
течността на автоматичната трансмисия
Модели с автоматична трансмисия
Този предупредителен индикатор светва,
когато температурата на автоматичната
трансмисия стане висока по време на
шофиране.

СЪВЕТ
• Ако предупредителният индикатор за температурата на течността на автоматичната
трансмисия светне по време на шофиране, течността на автоматичната трансмисия
е необичайно гореща. Незабавно отбийте на безопасно място встрани от трафика,
сложете селектора на предавките в позиция Р и стартирайте двигателя на празен
ход. Не потегляйте отново, докато индикаторът не изгасне.
• Ако предупредителният индикатор за температурата на течността на автоматичната
трансмисия не изгасва, оставете автомобила за преглед на смазващата система
на автоматичната трансмисия в най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu възможно
най-скоро.

• Ако предупредителният индикатор за проверка на режим 4WD не изгасне или
постоянно светва, посетете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/
сервизно обслужване възможно най-скоро.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупредителен индикатор за заледен път

Английски

Турски

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Предупредителен индикатор за недостатъчно гориво

Този предупредителен индикатор светва,
когато температурата навън е ниска и
повърхността на пътя може да е замръзнала.
В този момент се появява предупредително
съобщение на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди.
Тъй като това се базира на външната
температура, засечена от сензора за външна
температура на въздуха, а не на същинската
температура на пътната настилка, тази
функция не показва точно състоянието на
заледеност на пътя.
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Когато нивото на горивото в резервоара
спадне, докато двигателят работи, този
предупредителен индикатор светва, след
като предупредителното съобщение е
било изведено на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди.

Предупредително съобщение

Английски

Турски

ВНИМАНИЕ
• Когато външната температура е ниска, пътната настилка може да е замръзнала,
дори ако предупредителният индикатор за заледен път не свети. Съсредоточете
се върху безопасното шофиране, като обръщате внимание на състоянието на
пътя.

СЪВЕТ
• Ако предупредителният индикатор за недостатъчно гориво светне, добавете гориво
възможно най-скоро.
• Ако горивото ви е свършило, трябва да се извърши процедура за обезвъздушаване.
Датчик за горивото
→ Вижте стр. 4-18
Когато горивото свърши
→ Вижте стр. 7-18
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Предупредителен индикатор за LED предни фарове
Модели с LED предни фарове

Предупредително съобщение
Английски

Турски

Английски

Турски

Когато има нередност в системата от LED
предни фарове, светва предупредителният
индикатор за LED предни фарове, след
като предупредителното съобщение е
било изписано на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди.
Посетете най-близкия оторизиран сервиз
на Isuzu за преглед на автомобила.
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Предупредителен индикатор за неизправност
на задните светлини
Предупредително съобщение
Английски

Турски

Английски

Турски

Когато има нередност в задните светлини,
предупредителното съобщение се изписва
на мулти информационния дисплей за
около 5 секунди. Посетете най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu за преглед на
автомобила.

Предупредителен индикатор за неизправност на
задните фарове за мъгла
Предупредително съобщение
Английски

ЗАБЕЛЕЖКА
• Предупредителният индикатор за LED предни фарове светва, когато
има неизправност в системата от LED предни фарове, докато те светят.
Предупредителният индикатор изгасва, ако предните LED фарове бъдат
изключени, дори когато има неизправност.
• Предупредителният индикатор за LED предни фарове може да не светне,
дори когато има неизправност в системата от LED предни фарове, ако
фаровете светят за кратко време, например ако са използвани само за
сигнализиране за изпреварване.

Предупредителен индикатор за автоматично
регулиране на предните фарове
Този предупредителен индикатор светва,
когато има нередност във функцията за
автоматично регулиране на предните
фарове.
Посетете най-близкия оторизиран сервиз
на Isuzu за преглед на автомобила.

Турски

Когато има нередност в задните фарове
за мъгла, предупредителното съобщение
се изписва на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди. Посетете
най-близкия оторизирансервиз на Isuzu за
преглед на автомобила.
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Главен предупредителен индикатор

Предупредително съобщение
(предупредителни и
светлинни индикатори)
Английски

Турски

Този предупредителен индикатор светва,
когато има нередност в предупредителните
и
светлинните
индикатори
на
инструменталния панел. В този момент се
появява предупредително съобщение на
мулти информационния дисплей за около
5 секунди.
Този предупредителен индикатор също
така светва, когато има нередност в
предупредителния индикатор за челен
сблъсък. Ако този предупредителен
индикатор светне, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.
Този предупредителен индикатор светва
заедно със следните светлинни индикатори,
за да ви предупреди, че има проблем в
автомобила.
• Светлинен индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост
• Светлинен индикатор за изключване
на Системата за подпомагане на
паркирането
• Светлинен индикатор за изключване на
Автономната аварийна спирачка
• Светлинен индикатор за изключване
на Предупреждението за напускане на
лентата
• Светлинен индикатор за изключване на
Активното придържане в лентата
Светлинен индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост
→ Вижте стр. 4-81
Светлинен индикатор за изключване
на Системата за подпомагане на
паркирането
→ Вижте стр. 4-82
Светлинен индикатор за изключване на
Автономната аварийна спирачка
→ Вижте стр. 4-87
Светлинен индикатор за изключване
на Предупреждението за напускане на
лентата
→ Вижте стр. 4-88
Светлинен индикатор за изключване
на Активното придържане в лентата
→ Вижте стр. 4-88
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Предупредителен индикатор за отворена врата

Предупредително съобщение

Предупредителният
индикатор
за
отворена врата светва, ако някоя врата
не е напълно затворена, когатобутонът
Start/Stop е превключен на ON (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране)
или контактният ключ е в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане и
стартиране).
При модели с мулти информационен
дисплей това съобщение се появява на
дисплея в същия момент.

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране

Предупредителният звуков сигнал ще
прозвучи, ако се опитате да заключите
вратите чрез натискане на бутона за
заключване на дръжката на вратата или
бутона за заключване на електронния
ключ, когато вратите са отворени. Ако този
предупредителен индикатор свети, вратите
няма да се заключат, дори ако натискате
бутона за заключване на дръжката на
вратата или бутона за заключване на
електронния ключ.
Пасивна система за влизане и
стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
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Предупредителен индикатор за ключа
Този предупредителен индикатор светва,
когато има проблем с Пасивната система
за влизане и стартиране, системата за
управление на захранването или системата
за заключване на волана.

СЪВЕТ
• Ако предупредителният индикатор примигва или свети постоянно, посетете найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/сервизно обслужване възможно найскоро.
Пасивна система за влизане
и стартиране
→ Вижте стр. 3-20

Предупредителен индикатор за неизправност в
заключването на задния диференциал
Този предупредителен индикатор светва,
когато има проблем със заключването на
задния диференциал
Бутон за заключване на задния
диференциал
→ Вижте стр. 4-128
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Предупредителен индикатор за неизправност в
Системата за селективна каталитична редукция с урея
(SCR)
Този предупредителен индикатор светва,
когато има проблем със Системата за
селективна каталитична редукция с урея
(SCR).

Предупредителен индикатор за неизправност в
кормилната система
Този предупредителен индикатор светва,
когато има проблем с електрическата
усилвателна система.
Ако този предупредителен индикатор
светне, спрете автомобила на безопасно
място и рестартирайте двигателя. Ако
предупредителният индикатор пак светне,
посетете най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu за преглед на автомобила възможно
най-скоро.

ВНИМАНИЕ
• Когато
този
предупредителен
индикатор свети, електрическата
усилвателна система се изключва и
воланът става труден за въртене.

Предупредителен индикатор за ниско ниво на AdBlue®
Този предупредителен индикатор светва,
ако продължите да шофирате автомобила,
без да допълните резервоара за AdBlue®,
когато е празен.
Употреба на AdBlue® → Вижте стр. 2-92
Определена AdBlue® ли се ползва?
→ Вижте стр. 2-92
Допълване на AdBlue® → Вижте стр. 2-93
Резервоар за AdBlue® → Вижте стр. 3-55
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Светлинен индикатор за мигач
Някой от тези светлинни индикатори мига,
когато използвате лоста за мигачите, докато
бутонът Start/Stop е на ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране) или
контактниятключ е в позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране).
И двата светлинни индикатора мигат, когато
използвате бутона за аварийните светлини,
независимо от позицията на бутона Start/
Stop (модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или позицията на контактния
ключ (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране).
При модели с Авариен стоп (ESS) и двата
индикатора мигат, докато Аварийният стоп
(ESS) работи.
Лост за мигачите
→ Вижте стр. 4-124
Бутон за аварийните светлини
→ Вижте стр. 4-127
Авариен стоп (ESS)
→ Вижте стр. 4-172

СЪВЕТ
• Тези светлинни индикатори няма да мигат, ако крушките са изгорели или може да
мигат необичайно, ако са използвани крушки с неподходяща мощност.

Светлинен индикатор за позицията на светлините
Този светлинен индикатор светва, когато
ключът за управление на светлините е в
позиция AUTO (при предни фарове или
или
задни светлини в позиция ON),
.
Ключ за управление на светлините
→ Вижте стр. 4-117
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Светлинен индикатор за дълги светлини
Този светлинен индикатор светва, когато
са включени дълги светлини или предните
фарове сменят дълги и къси светлини
(сигнал за изпреварване).
Ключ за управление на светлините
Вижте стр. 4-117

Светлинен индикатор за системата против кражба
Този светлинен индикатор светва или мига,
когато системата против кражба започне
да работи.
Система против кражба

Вижте стр. 3-8

Светлинен индикатор за предните фарове за мъгла
Този светлинен индикатор свети, докато са
включени предните фарове за мъгла.
Бутон за предните фарове за мъгла
Вижте стр. 4-126

Светлинен индикатор за задните фарове за мъгла
Този индикатор свети, докато са включени
задните фарове за мъгла.
Бутон за задните фарове за мъгла
Вижте стр. 4-126
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Светлинен индикатор за свещите
Този индикатор светва в следните случаи и
изгасва, когато предварителното загряване
на свещите приключи:
• Ако режимът на мощност е превключен
на ON (модели с пасивна система за
влизане и стартиране).
• Ако е направен опит да се стартира
двигателят (модели с пасивна система
за влизане и стартиране).
• Ако контактният ключ е завъртян в позиция ON (модели без пасивна система за
влизане и стартиране).
Стартиране на двигателя

Вижте стр. 4-4

Светлинен индикатор за заключване на задния
диференциал
Този светлинен индикатор мига, когато
бутонът за заключване на задния
диференциал е в позиция ON и светва, когато
заключването на задния диференциал е
активирано. Когато бутонът за заключване
на задния диференциал е изключен,
докато този светлинен индикатор свети,
заключването на задния диференциал
се дезактивира и светлинният индикатор
изгасва.
Бутон за заключване на задния
диференциал
→ Вижте стр. 4-128
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Светлинен индикатор за изключване на TCS
(Система за контрол на сцеплението)
Когато
Системата
за
контрол
на
сцеплението (TCS) се дезактивира чрез
натискането на бутона за изключване на
Електронната стабилизираща система
(ESC),
светлинният
индикатор
за
изключване на Системата за контрол на
сцеплението (TCS) на инструменталния
панел светва.
Този светлинен индикатор също така
светва, когато бутонът за режим 4WD е
зададен на 4L (4WD, ниски). Когато този
светлинен индикатор направи някое от
следните неща, функцията на Системата
за контрол на сцеплението (TCS) може да е
в неизправност. Свържете се с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
• Когато светлинният индикатор за
изключване на Системата за контрол
на сцеплението (TCS) светне по време
на шофиране (когато не сте използвали
бутона за изключване на Електронната
стабилизираща система (ESC)).
• Светлинният индикатор за изключване
на
Системата
за
контрол
на
сцеплението (TCS) не се включва,
когато бутонът Start/Stop е превключен
на ON (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) или когато
контактният ключ е завъртян в позиция
ON (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране).
Електронна стабилизираща система (ESC)
Вижте стр. 4-164
Модели със задвижване на
четирите колела (4WD)
Вижте стр. 4-337
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Светлинен индикатор за изключване на Електронната
стабилизираща система (ESC)
Когато
Електронната
стабилизираща
система (ESC) се дезактивира чрез
натискането на бутона за изключване на
Електронната стабилизираща система
(ESC), светлинният индикатор за изключване
на Електронната стабилизираща система
(ESC) на инструменталния панел светва.
Този светлинен индикатор също така светва,
когато бутонът за режим 4WD е зададен
на 4L (4WD, ниски). Когато светлинният
индикатор за изключване на Електронната
стабилизираща система (ESC) прави някое
от следните неща, функцията може да е
неизправна.
Свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Когато
светлинният
индикатор
за изключване на Електронната
стабилизираща система (ESC) светне
по време на шофиране (когато не сте
използвали бутона за изключване на
Електронната стабилизираща система
(ESC)).
• Светлинният индикатор за изключване
на
Електронната
стабилизираща
система (ESC) не се включва, когато
бутонът Start/Stop е превключен на ON
(модели с
Пасивна
система
за
влизане
и
стартиране) или когато контактният
ключ е завъртян в позиция ON (модели
без Пасивна система за влизане и
стартиране).
Електронна стабилизираща система (ESC)
Вижте стр. 4-164
Модели със задвижване на
четирите колела (4WD)
Вижте стр. 4-337
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Светлинен индикатор за изключване на Системата за
наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM)
Когато Системата за наблюдениевмъртва зона
на видимост (BSM) е изключена чрез функцията
за персонализация от потребителя на мулти
информационния
дисплей,
светлинният
индикатор за изключване на Системата за
наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM)
на инструменталния панел светва.
Този светлинен индикатор също така светва в
следните случаи.
• Когато Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM) или Системата за
предупреждение за обекти при движение
на заден ход (RCTA) не са налични поради
Предупредително съобщение
проблем в друго устройство или система в
Английски
Турски
автомобила.
• Когато Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM) или Системата за
предупреждение за обекти при движение
на заден ход (RCTA) временно спрат,
защото температурата на радарните
сензори е изключително висока или ниска,
Предупредително съобщение
предупредителното съобщение Radar unavailable (Недостъпен радар) се изписва
Английски
Турски
на на мулти информационния дисплей
за около 5 секунди и след това този
светлинен индикатор светва.
• Когато Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM) или
Системата за предупреждение за обекти
Главен предупредителен индикатор
при движение на заден ход (RCTA)
временно спрат, поради замърсяване на
радарните сензори или други фактори,
предупредителното
съобщение
Radar clean-up (Изчистване на радара) се
изписва на на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди и след това
този светлинен индикатор светва.
Предупредително съобщение
• Когато Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM) или Системата за
Английски
Турски
предупреждение за обекти при движение
на заден ход (RCTA) са в неизправност,
предупредителното
съобщение
Radar failure (Неизправност на радара)
се изписва на мулти информационния
Наблюдение в мъртва зона на
дисплей за около 5 секунди и след това
видимост (BSM)
→ Вижте стр. 4-190
този светлинен индикатор и главният
Система за предупреждение за обекти
предупредителен
индикатор
светват
при движение на заден ход (RCTA)
едновременно. В този случай се свържете
→ Вижте стр. 4-199
с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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Светлинен индикатор за изключване на Системата за
подпомагане на паркирането

Предупредително съобщение
Английски

Турски

Предупредително съобщение
Английски

Турски

Главен предупредителен индикатор

Предупредително съобщение
Английски

Турски

Когато
Системата
за
подпомагане
на паркирането се дезактивира чрез
натискането на бутона за изключване на
Системата за подпомагане на паркирането,
светлинният индикатор за изключване на
Системата за подпомагане на паркирането
на инструменталния панел светва.
Този светлинен индикатор също така светва
в следните случаи.
• Когато Системата за подпомагане
на паркирането не e налична поради
проблем в друго устройство или
система в автомобила.
• Когато сензорът на сонара не може да
функционира нормално поради шум
или други фактори и Системата за
подпомагане на паркирането временно
спре, предупредителното съобщение
Sonar unavailable (Недостъпен сонар)
се изписва на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди и след това
този светлинен индикатор светва.
• Когато Системата за подпомагане на
паркирането временно спре, поради
замърсяване на сензорите на сонара
или други фактори, предупредителното
съобщение Sonar clean-up (Изчистване
на сонара) се изписва
на мулти
информационния дисплей за около
5 секунди и след това този светлинен
индикатор светва.
• Когато Системата за подпомагане
на паркирането е в неизправност,
предупредителното съобщение Sonar
failure (Неизправност на сонара) се
изписва на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди и след
това този светлинен индикатор и
главният предупредителен индикатор
светват едновременно. В този случай
се свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
Система за подпомагане на паркирането
→ Вижте стр. 4-208

Английски

Турски

Английски

Турски
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Този светлинен индикатор светва, когато
бъде натиснат главният бутон за круиз
контрола. Този светлинен индикатор светва
в зелено, когато бъде натиснат бутонът за
настройване на круиз контрола.
При модели със стерео камера, когато
круиз контролът е отменен автоматично
от системата, този светлинен индикатор
светва от зелено в бяло, след като
съобщението Cruise control canceled
(Отменен круиз контрол) се изписва на
мулти информационния дисплей за около
5 секунди.
При модели без стерео камера, когато
круиз
контролъте
отменен,
този
светлинен индикатор изгасва, след като
съобщението Cruise control canceled
(Отменен круиз контрол) се извежда на
мулти информационния дисплей за около
5 секунди.
Круиз контрол

→ Вижте стр. 4-153

Светлинен индикатор за адаптивен круиз контрол

Английски

Турски

Английски

Турски

Този светлинен индикатор светва в бяло,
когато бъде зададен адаптивният круиз
контрол.
Този светлинен индикатор светва в зелено,
когато адаптивният круиз контрол се активира.
Когато адаптивният круиз контрол е отменен
автоматично от системата, този светлинен
индикатор светва от зелено в бяло, след
като съобщението Cruise control canceled
(Отменен круиз контрол) се изписва на мулти
информационния дисплей за около 5 секунди.
Адаптивен круиз контрол (ACC)
→ Вижте стр. 4-255

Светлинен индикатор за интелигентния ограничител
на скоростта
Този светлинен индикатор светва в бяло,
когато бъде зададен интелигентният
ограничител на скоростта.
Този светлинен индикатор светва в зелено,
когато интелигентният ограничител на
скоростта се активира.
Интелигентен ограничител
на скоростта (ISL)
→ Вижте стр. 4-293
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Светлинен индикатор за механичния ограничител на
скоростта
Този светлинен индикатор светва в бяло, когато
бъде зададен механичният ограничител на
скоростта.
Този светлинен индикатор светва в зелено,
когато механичният ограничител на скоростта се
активира.
Механичен ограничител на скоростта
(MSL)
→ Вижте стр. 4-289

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Светлинен индикатор за системата за празен ход

Английски

Турски

Английски

Турски

Светлинен индикатор за режим 4WD
Когато бутонът за превключване в режим 4WD
се използва за избор на 4H (4WD, високи) или 4L
(4WD, ниски), този светлинен индикатор светва.
Когато използвате бутона за превключване
в режим 4WD, проверете дали светлинният
индикатор за режим 4WD е светнал или изгаснал,
както се очаква, преди да потеглите.
Бутон за превключване в режим
4WD
→ Вижте стр. 4-338

Светлинен индикатор за режим 4WD, ниски
Когато бутонът за превключване в режим 4WD
се използва за избор на 4L (4WD, ниски), този
светлинен индикатор светва. Когато използвате
бутона за превключване в режим 4WD, проверете
дали светлинният индикатор за режим 4WD,
ниски е светнал или изгаснал, както се очаква,
преди да потеглите.
Бутон за превключване в режим
4WD
→ Вижте стр. 4-338

Светлинен индикатор за контрол при спускане по наклон

Когато натиснете бутона за системата за контрол
при спускане по наклон и я активирате, този
светлинен индикатор светва. Когато системата
за контрол при спускане по наклон работи, този
светлинен индикатор мига.
Контрол при спускане по наклон
→ Вижте стр. 4-175
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Когато двигателят е спрян от системата за
празен ход, този светлинен индикатор светва
и изгасва, когато двигателят е рестартиран.
Този светлинен индикатор мига за няколко
секунди при следните условия и системата
автоматично рестартира двигателя. В
този момент прозвучава предупредителен
звуков сигнал (кратки повтарящи се звуци)
и на мулти информационния дисплей се
появява съобщение за няколко секунди.
• Ако вратата от страната на водача
бъде отворена
• Ако предпазният колан от страната на
водача бъде разкопчан
Система за празен ход
→ Вижте стр. 4-181
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Светлинен индикатор за изключване на системата за
празен ход

Английски

Турски

Този
светлинен
индикатор
светва,
когато системата за празен ход бъде
дезактивирана.
Този светлинен индикатор мига при
следните условия. В този момент
прозвучава
предупредителен
звуков
сигнал (продължителен звук) и на мулти
информационния дисплей се появява
съобщение. Тези действия продължават,
докато бутонът Start/Stop бъде зададен в
позиция OFF (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране), или контактният
ключ бъде зададен в позиция LOCK
(модели без Пасивна система за влизане
и стартиране), или двигателят бъде
стартиран ръчно.
• Ако предният капак бъде отворен
• Ако се появи проблем в системата за
празен ход или друга свързана система
Когато
светлинният
индикатор
за
изключване на системата за празен
ход направи някое от следните неща,
може да има неизправност в системата
за празен ход или друга свързана
система. Свържете се с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
• Когато светлинният индикатор за
изключване на системата за празен ход
мига, когато предупредителният звуков
сигнал не звучи.
• Когато светлинният индикатор за
изключване на системата за празен
ход продължава да свети, когато
бутонът Start/Stop е превключен на
ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният
ключ е завъртян в позиция ON (модели
без Пасивна система за влизане и
стартиране).
Бутон за изключване на системата за
празен ход
→ Вижте стр. 4-184
Предупредителен
звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
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Светлинен индикатор за изключване на системата за
празен ход
Този светлинен индикатор светва, когато
автоматичното превключване между къси и
дълги светлини (AHB) се активира.
Автоматично превключване
между къси и дълги светлини (AHB)
→ Вижте стр. 4-333

Светлинен индикатор за изключване на системата за
празен ход
Този светлинен индикатор светва, когато
Автономната аварийна спирачка (AEB) е
изключена.
Този светлинен индикатор също така светва
в следните случаи.
• Когато
стерео
камерата
е
в
неизправност
• Когато стерео камерата е била спряна
временно

ЗАБЕЛЕЖКА
• Въпреки, че Автономната аварийна
спирачка (AEB) е изключена, тя
ще се включи, след като бутонът
Start/Stop на двигателя (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ
(модели без Пасивна система
за влизане и стартиране) бъде
зададен в позиция OFF, за да се
спре двигателят и след това отново
бъде зададен в позиция ON.
Автономната аварийна спирачка (AEB)
→ Вижте стр. 4-237
Смекчаване на неправилната употреба
на педала
→ Вижте стр. 4-249
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Светлинен индикатор за изключване на
Предупреждението за напускане на лентата
Този светлинен индикатор светва, когато
системата за Предупреждение за напускане
на лентата (LDW) е изключена.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Предупредителен индикатор за отворен преден капак
Английски

Когато предният капак е отворен или
не е напълно затворен, се изписва това
съобщение.

Предупреждение за напускане на
лентата (LDW)
→ Вижте стр. 4-297

Светлинен индикатор за изключване на Активното
придържане в лентата

Турски

Този светлинен индикатор светва, когато
системата за Активно придържане в
лентата (ELK) е изключена.
Активно придържане в лентата (ELK)
→ Вижте стр. 4-311

Светлинен индикатор за ръчна регенерация на
дифузера за твърди частици
Когато е необходима ръчна регенерация
на дифузера за твърди частици, този
светлинен индикатор примигва.

Предупредителен индикатор за изключване на
светлините
Английски

Когато ръчната регенерация стартира,
този светлинен индикатор спира да мига и
светва постоянно.
Когато ръчната регенерация приключи,
този светлинен индикатор изгасва.
Дифузeр за твърди частици (DPD)
→ Вижте стр. 4-346

Турски

Това съобщение се появява на дисплея,
когато светлините са включени, докато
всички условия по-долу са удовлетворени.
• Бутонът за управление на светлините е
в позиция или .
• Бутонът Start/Stop е в позиция OFF
(модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е
в позиция LOCK (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
• Вратата от страната на водача е
отворена.
В
същото
време
прозвучава
предупредителен звуков сигнал. Когато
бутонът за управление на светлините бъде
зададен в позиция OFF, предупредителният
индикатор ще изгасне и звуковият сигнал
ще спре.
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
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Предупредителен индикатор за ключа
Английски

Турски

При модели без Пасивна система за
влизане и стартиране това съобщение се
появява на дисплея, когато контактният
ключ е завъртян в позиция ACC или LOCK,
вратата на водача е отворена и ключът
не е изваден. В същото време прозвучава
предупредителен звуков сигнал. Когато
ключът бъде изваден, предупредителният
индикатор ще изгасне и звуковият сигнал
ще спре.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Предупредителен индикатор за липса на електронен
ключ
Английски

Турски

Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106

Модели с Пасивна система за влизане и
стартиране
Това съобщение се изписваизвежда на
дисплея в следните случаи:
• Ако се опитате да заключите отключена
врата, докато електронният ключ е
извън работния обхват за заключване
и отключване на вратите.
• Ако електронният ключ е изнесен
извън автомобила и след това вратите
са затворени, докато бутонът Start/Stop
е на ACC или ON.
• Ако бутонът Start/Stop е на OFF и
бутонът Start/Stop на двигателя е
натиснат, докато електронният ключ не
е в работния обхват за стартиране на
двигателя.
В това време ще прозвучи предупредителен
звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори когато електронният ключ е в работния обхват за заключване и
отключване на вратите, този предупредителен индикатор може да светне
поради състоянието на радиовълните. Освен това дори когато електронният
ключ е в работния обхват за стартиране на двигателя, този предупредителен
индикатор може да свети, ако ключът е над инструменталния панел, в
отделенията за съхранение като жабката или джобовете на вратите или под
седалката, или на пода пред седалката на водача и пътника отпред.
• Ако акумулаторът на автомобила е слаб или напрежението е ниско, този
предупредителен индикатор може да светне, когато натиснете бутона за
заключване на дръжката на вратата или когато натиснете бутона Start/Stop на
двигателя. В този случай проверете акумулатора на автомобила.
Пасивна система за влизане и
стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Предупредителен звуков
сигнал
→ Вижте стр. 4-106
Работа с акумулатора
→ Вижте стр. 6-119
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Предупредителен индикатор за недезактивирано
заключване на волана
Английски

Турски

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране

Това съобщение се изписва на екрана,
ако заключването на волана не е
дезактивирано, въпреки че бутонът Start/
Stop на двигателя е бил натиснат.
В този момент ще прозвучи предупредителен
звуков сигнал и светлинният индикатор на
бутона Start/Stop ще мига в зелено.
Пасивна система за влизане и стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
Бутон Start/Stop на двигателя (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране
→ Вижте стр. 4-112
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Предупредителен индикатор за позицията на
скоростния лост
Модели с механична трансмисия
Английски

Турски

Модели с автоматична трансмисия
Английски

Турски

Модели с Пасивна система за влизане и
стартиране
Това съобщение се изписваизвежда на
дисплея в следните случаи:
• Ако електронният ключ е изнесен
извън автомобила и след това вратите
са затворени, докато бутонът Start/Stop
е на OFF и селекторът на предавките
е в позиция, различна от Р (модели с
автоматична трансмисия).
• Ако селекторът на предавките е
зададен в позиция, различна от Р, и
вратата на водача е отворена (модели
с автоматична трансмисия).
• Ако се опитате да стартирате
двигателя, като натискате бутона Start/
Stop, докато селекторът на предавките
е в позиция, различна от P или N
(модели с автоматична трансмисия).
• Ако се опитате да стартирате
двигателя, като натискате бутона
Start/Stop, докато скоростният лост
е в позиция, различна от N (модели с
механична трансмисия).
• Ако се опитате да превключите бутона
Start/Stop от ON на OFF, докато
селекторът на предавките е в позиция,
различна от Р (модели с автоматична
трансмисия).
В това време ще прозвучи предупредителен
звуков сигнал.
Пасивна система за влизане и стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106

4-94

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Английски

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-95

Предупредителен индикатор за слаба батерия на
електронния ключ
Английски

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране
Това съобщение се изписва на дисплея, ако
напрежението на батерията на електронния
ключ е ниско, когато бутонът Start/Stop е
превключен от ON на OFF (или ACC).
В това време ще прозвучи предупредителен
звуков сигнал.

Турски

Турски

Предупредителен индикатор за изключване на
захранването
Английски

Турски

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране

Това съобщение се извежда изписва на
екрана, ако се опитате да заключите вратите,
като натискате бутона за заключване
на дръжката на вратата или бутона за
заключване на електронния ключ, докато
бутонът Start/Stop е на ON или ACC. В този
случай вратите няма да се заключат.
В това време ще прозвучи предупредителен
звуков сигнал.
Пасивна система за влизане и стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
Бутон Start/Stop на двигателя (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране
→ Вижте стр. 4-112

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако този предупредителен индикатор свети, Пасивната система за влизане
и стартиране може да не работи. Сменете батерията на електронния ключ
възможно най-скоро. Ако Пасивната система за влизане и стартиране не
работи, използвайте механичния ключ за заключване и отключване на вратите
и използвайте електронния ключ за стартиране на двигателя (вижте раздел
„Когато батерията на електронния ключ се изтощи“).
Пасивна система за влизане и стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Смяна на батерията на дистанционното
управление
→ Вижте стр. 3-14
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
Когато батерията на електронния ключсе
изтощи		
→ Вижте стр. 7-7

4-96

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Предупредителен индикатор за проверка на системата
Английски

Турски

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране

Това съобщение се изписва на дисплея, ако
настъпи неизправност в Пасивната система
за влизане и стартиране, когато се опитате
да заключите вратите, като натискате
бутона за заключване на дръжката на
вратата или бутона Start/Stop на двигателя.
В този момент може да се случи следното:
• Предупредителният звуков сигнал ще
прозвучи.
• Предупредителният
индикатор
за
ключа може да светне.
• Светлинният индикатор на бутона Start/
Stop на двигателя може да примига.

СЪВЕТ
• Ако предупредителният индикатор примигва или свети постоянно, посетете найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/сервизно обслужване възможно
най-скоро.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако този предупредителен индикатор свети, Пасивната система за влизане и
стартиране не може да се използва.
• Този предупредителен индикатор може да светне и ако има изгорял
предпазител.
Пасивна система за влизане и стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Предупредителен индикатор за ключа
→ Вижте стр. 4-74
Бутон Start/Stop на двигателя (модели с
Пасивна система за влизане и
стартиране)
→ Вижте стр. 4-112
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
Аварийно стартиране на двигателя
(моделис Пасивна система за влизане и
стартиране)
→ Вижте стр. 7-11
Смяна на предпазителите и релетата
→ Вижте стр. 7-24

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Предупредителен индикатор за системата за управление
Английски

Турски

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране

Това съобщение се изписваи на дисплея,
ако настъпи неизправност в системата
за управление на захранването, когато
натиснете бутона Start/Stop надвигателя. В
този момент ще прозвучи предупредителен
звуков
сигнал
и
предупредителният
индикатор за ключа ще светне.

СЪВЕТ
• Ако предупредителният индикатор примигва или свети постоянно, посетете найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/сервизно обслужване възможно
най-скоро.
Пасивна система за влизане и
стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Предупредителен индикатор за ключа
→ Вижте стр. 4-74
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупредителен индикатор за системата

Английски

Турски

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране

Това съобщение се изписва на дисплея,
ако настъпи неизправност в системата за
заключване на волана, когато натиснете
бутона Start/Stop надвигателя. В този
момент ще прозвучи предупредителен
звуков
сигнал
и
предупредителният
индикатор за ключа ще светне.

СЪВЕТ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Светлинен индикатор за междинен режим
Модели с механична трансмисия
Английски

Турски

• Ако предупредителният индикатор примигва или свети постоянно, посетете найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/сервизно обслужване възможно
най-скоро.
Пасивна система за влизане и
стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Предупредителен индикатор за ключа
→ Вижте стр. 4-74
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106

4-99

Модели с автоматична трансмисия
Английски

Турски

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране

Това съобщение се изписва на дисплея,
когато бутонът Start/Stop е на ACC. Ако
вратата на водача е отворена, докато
бутонът Start/Stop е на ACC, ще прозвучи
предупредителният звуков сигнал.
Пасивна система за влизане и
стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Светлинен индикатор за стартиране на двигателя при
нисък заряд на акумулатора
Английски

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Модели с автоматична трансмисия
Английски

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране

Това съобщение се изписваизвежда на
дисплея, когато батерията на електронния
ключ се изтощи.

Турски

Модели с механична трансмисия
Английски

Турски

Пасивна система за влизане и
стартиране
→ Вижте стр. 3-20
Когато батерията на електронния ключ
се изтощи
→ Вижте стр. 7-7

Турски

4-101

4-102

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Предупредителен индикатор за ниско ниво на AdBlue®
Английски

Турски

Това съобщение се изписва на дисплея за
5 секунди, ако нивото на AdBlue® спадне и
оставащият пробег, преди двигателят вече
да не може да бъде рестартиран, стане помалко от 2 400 км.
След това съобщението се изписва за
5 секунди, когато бутонът Start/Stop е
превключен на ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране) или
контактният ключ е завъртян в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане и
стартиране).

СЪВЕТ
• Ако съобщението е изписано,
допълнете резервоара с AdBlue®.
Допълване на AdBlue → Вижте стр. 2-93
®

Предупредителен индикатор за допълване на AdBlue®
Английски

Турски

Това съобщение се изписвапоявява на
дисплея, ако нивото на AdBlue® спадне и
оставащият пробег, докато двигателят вече
не може да бъде рестартиран, стане помалко от 1 005 км.

СЪВЕТ
• Ако съобщението е изписано,
допълнете резервоара с AdBlue®.
Допълване на AdBlue®→ Вижте стр. 2-93

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-103

Предупредителен индикатор за невъзможно
рестартиране (Добави AdBlue®)
Английски

Турски

Това съобщение се изписва на дисплея,
ако резервоарът за AdBlue® остане празен,
докато
продължавате
да
шофирате
автомобила, въпреки че е изписано
съобщението Fill up AdBlue® (Добави AdBlue®).
Двигателят не може да бъде рестартиран,
ако е бил спрян, докато това съобщение е
изписано.

СЪВЕТ
• Ако съобщението е изписано,
допълнете резервоара с AdBlue®.
Допълване на AdBlue®→ Вижте стр. 2-93

4-104

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Предупредителен индикатор за неправилна AdBlue®
Английски

Английски
Турски

Това съобщение се изписва на дисплея,
ако системата засече, че има друга
течност, различна от AdBlue®, в резервоара.
Същевременно се извежда пробегът,
който автомобилът може да измине,
преди двигателят вече да не може да бъде
рестартиран.

СЪВЕТ
Турски

• Ако продължавате да шофирате
автомобила, без да вземете
необходимите мерки, след като това
съобщение се изпише, Системата
за
селективна
каталитична
редукция с урея (SCR) ще се
повреди. Закарайте автомобила
за преглед/сервизно обслужване в
най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu

Предупредителен
индикатор за невъзможно
Английски
рестартиране (Неправилна AdBlue®)
Английски
Турски

Турски

Това съобщение се изписва на дисплея,
ако продължите да шофирате автомобила,
докато е изписано съобщението Incorrect
AdBlue® detected (Засечена е неправилна
AdBlue®).
Двигателят не може да бъде рестартиран,
ако е бил спрян, докато това съобщение е
изписано.

СЪВЕТ
• Когато е изписано съобщението Incorrect AdBlue® detected (Засечена е
неправилна AdBlue®), Системата за
селективна каталитична редукция
с урея (SCR) трябва да бъде
проверена. Закарайте автомобила
за преглед/сервизно обслужване в
най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-105

Предупредителен индикатор за неизправност на
системата AdBlue®
Английски

Английски
Турски

Това съобщение се изписва на дисплея,
когато има проблем със Системата за
селективна
каталитична
редукция
с
урея (SCR). Същевременно се извежда
пробегът, който автомобилът може да
измине, докато двигателят вече не може да
бъде рестартиран.

СЪВЕТ
Турски

Английски

• Ако продължавате да шофирате
автомобила, без да вземете
необходимите мерки, след като това
съобщение се изпише, Системата
за
селективна
каталитична
редукция с урея (SCR) ще се
повреди. Закарайте автомобила
за преглед/сервизно обслужване в
най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu

Предупредителен индикатор за невъзможно
рестартиране (Неизправност на системата AdBlue®)
Английски
Турски

Турски

Това съобщение се изписва на дисплея,
ако продължите да шофирате автомобила,
докато е изписано съобщението AdBlue®
system malfunction (Неизправност на
системата AdBlue®).
Двигателят не може да бъде рестартиран,
ако е бил спрян, докато това съобщение е
изписано.

СЪВЕТ
• Когато е изписано съобщението
system
malfunction
AdBlue®
(Неизправност на системата AdBlue®), Системата за селективна
каталитична редукция с урея
(SCR) трябва да бъде проверена.
Закарайте автомобила за преглед/
сервизно обслужване в най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu

4-106

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупредителен звуков сигнал

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупреждение

Тип сигнал

Предупредителен звуков сигнал прозвучава в следните ситуации.

Предупреждение
Прегряване на
двигателя
Оставен ключ
(модели без пасивна
система за влизане и
стартиране)

Изключване на
светлините

Тип сигнал

Условие

Продължителен
звуков сигнал

Когато двигателят прегрее.

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато вратата на водача е отворена, ако
ключът не е изваден и контактният ключ е в
позиция ACC или LOCK.

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато светлините са включени, докато
всички условия по-долу са удовлетворени.
• Бутонът за управление на светлините е в
позиция
или
.
• Бутонът Start/Stop е в позиция OFF
(модели сПасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е
в позиция LOCK (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
• Вратата от страната на водача е отворена.

Освобождаване на
ръчната спирачка

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато скоростта на автомобила надхвърли
приблизително 5 км/ч по време на
шофиране с включена ръчна спирачка.

Предпазен колан

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато скоростта на автомобила надхвърли
приблизително 20 км/ч по време на
шофиране с незакопчан предпазен колан.

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато скоростта на автомобила надхвърли
приблизително 20 км/ч по време на
шофиране с незакопчан предпазен колан.

Автоматична
трансмисия

Три повтарящи се
звукови сигнала

Когато трансмисията е преместена на ниска
предавка, докато скоростта на автомобила
е прекалено висока. Когато трансмисията
е преместена на висока предавка, докато
скоростта на автомобила е прекалено ниска.

Задна предавка

Три повтарящи се
звукови сигнала

Когато скоростният лост е зададен
в позиция R (задна предавка).

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато скоростта на автомобила, оборотите
на двигателя, позицията на скоростния лост
(модели с механична трансмисия) или селекторът на предавките (модели с автоматична
трансмисия), или условията на работа на
педала на съединителя (модели с механична
трансмисия) не съответстват на условията
на смяна или когато смяната не е възможна
поради повреда в системата 4WD.

(на водача)

Предпазен колан
(на пътника отпред)

4WD

Кратки повтарящи се
звукови сигнали
Система за празен
ход

Продължителен
звуков сигнал

Кратки повтарящи се
звукови сигнали
(външен звуков
сигнал)
Без електронен
ключ
(модели с
пасивна система
за влизане и
стартиране)

Кратки повтарящи се
звукови сигнали
(вътрешен звуков
сигнал)
Кратки повтарящи се
звукови сигнали
(външен звуков
сигнал)

4-107

Условие
• Ако вратата от страната на водача бъде
отворена, докато двигателят е спрян
автоматично от системата за празен ход.
• Ако предпазният колан от страната на
водача бъде разкопчан, докато двигателят
е спрян автоматично от системата за
празен ход.
• Когато автомобилът е на скорост, докато
двигателят е спрян от системата за празен
ход (модели с механична трансмисия).
Когато предният капак бъде отворен по
време на автоматично спиране на двигателя
от системата за празен ход.
Когато системата за празен ход или друга
свързана система се повреди по време
на автоматично спиране на двигателя от
системата за празен ход.
Ако се опитате да заключите отключена
врата, докато електронният ключ не е в
работния обхват за заключване и
отключване на вратите.

Ако електронният ключ е изнесен извън
автомобила и след това вратите са
затворени, докато бутонът Start/Stop е на
ACC или ON.

Три повтарящи се
звукови сигнала
(вътрешен звуков
сигнал)

Ако бутонът Start/Stop е на OFF и бутонът
Start/Stop на двигателя е натиснат, докато
електронният ключ не е в работния обхват
за стартиране на двигателя.

Недезактивирано
заключване на
волана
(модели с
пасивна система
за влизане и
стартиране)

Три повтарящи се
звукови сигнала
(вътрешен звуков
сигнал)

Ако заключването на волана не е
дезактивирано, въпреки че бутонът
Start/Stop на двигателя е бил натиснат.

Отворена врата
(модели с
пасивна система
за влизане и
стартиране)

Кратки повтарящи се
звукови сигнали
(външен звуков
сигнал)

Ако се опитате да заключите вратите, като
натискате бутона за заключване на дръжката
на вратата на водача или електронния ключ,
когато вратите са отворени.
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Предупреждение

Позиция на
скоростния лост
(модели с
пасивна система
за влизане и
стартиране)

Изключване на
захранването

(модели с пасивна
система за влизане
и стартиране)

Слаба батерия на
електронния ключ

(модели с пасивна
система за влизане
и стартиране)

Тип сигнал

Условие

Продължителен
звуков сигнал
(външен звуков
сигнал)

Ако електронният ключ е изнесен извън
автомобила и след това вратите са
затворени, докато бутонът Start/Stop
е на OFF и селекторът на предавките
е в позиция, различна от Р (модели с
автоматична трансмисия).

Кратки повтарящи се
звукови сигнали
(вътрешен звуков
сигнал)

Ако селекторът на предавките е зададен
в позиция, различна от Р, и вратата на
водача е отворена (модели с автоматична
трансмисия).

Три повтарящи се
звукови сигнала
(вътрешен звуков
сигнал)

Ако се опитате да стартирате двигателя,като
натискате бутона Start/Stop, докато
селекторът на предавките е в позиция,
различна от Р или N (модели с автоматична
трансмисия).

Три повтарящи се
звукови сигнала
(вътрешен звуков
сигнал)

Ако се опитате да стартирате двигателя,като
натискате бутона Start/Stop, докато
скоростният лост е в позиция, различна от N
(модели с механична трансмисия).

Три повтарящи се
звукови сигнала
(вътрешен звуков
сигнал)

Ако се опитате да превключите бутона
Start/Stop от ON на OFF, докато селекторът
на предавките е в позиция, различна от Р
(модели с автоматична трансмисия).

Кратък звуков сигнал

(външен звуков сигнал)

Ако се опитате да заключите вратите,
като натискате бутона за заключване
на дръжката на вратата или бутона за
заключване на електронния ключ, докато
бутонът Start/Stop е на ON или ACC.

Три повтарящи се
звукови сигнала

Ако зарядът на батерията на електронния
ключ е слаб, когато бутонът Start/Stop е
(вътрешен звуков сигнал) превключен от ON на OFF (или ACC).
Три повтарящи се
звукови сигнала

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Предупреждение
Система за
управление на
захранването
(модели с
пасивна система
за влизане и
стартиране)
Система за заключване на волана
(модели с
пасивна система
за влизане и
стартиране)
Междинен режим
(модели с
пасивна система
за влизане и
стартиране)
Предотвратяване
на заключването
извън автомобила
(модели с
пасивна система
за влизане и
стартиране)
Предотвратяване
на забравянето
на ключа в
автомобила
(модели с
Пасивна система
за влизане и
стартиране)
Система за
предупреждение
за обекти при
движение на заден
ход (RCTA)

(вътрешен звуков сигнал)

Проверка на
системата

(модели с пасивна
система за влизане
и стартиране)

Ако настъпи неизправност в пасивната
система за влизане и стартиране, когато
(вътрешен звуков сигнал) се опитате да заключите вратите, като
натискате бутона за заключване на
Кратък звуков сигнал дръжката на вратата на водача или
(външен звуков сигнал)
бутона Start/Stop на двигателя.
Продължителен
звуков сигнал
Продължителен
звуков сигнал

(външен звуков сигнал)

Система за
подпомагане на
паркирането

Автономна
аварийна спирачка
(AEB)

Тип сигнал
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Ситуация

Три повтарящи се
звукови сигнала
(вътрешен звуков
сигнал)

Ако настъпи неизправност в системата
за управление на захранването, когато
натиснете бутона Start/Stop на двигателя.

Три повтарящи се
звукови сигнала
(вътрешен звуков
сигнал)

Ако настъпи неизправност в системата за
заключване на волана, когато натиснете
бутона Start/Stop на двигателя.

Кратки повтарящи се
звукови сигнали
(вътрешен звуков
сигнал)

Ако вратата на водача е отворена, докато
бутонът Start/Stop е на ACC.

Кратки повтарящи се
звукови сигнали
(външен звуков
сигнал)

Ако се опитате да заключите вратите,
като натискате бутона за заключване
на дръжката на вратата на водача,
докато електронният ключ е в обхвата
на работа за стартиране на двигателя.

Кратки повтарящи
се звукови сигнали
(външен звуков
сигнал)

Когато се използва дръжка на врата за
заключване, докато ключът е в автомобила.

Кратки повтарящи се
звукови сигнали
Кратки повтарящи се
звукови сигнали
Продължителен
звуков сигнал

Кратки повтарящи се
звукови сигнали
Продължителен
звуков сигнал

Когато автомобилът се движи на заден ход
и се приближава до друг автомобил отзад
вляво или вдясно (Когато функцията за
Предупреждение за напречен трафик отзад
е активирана).
Когато препятствието е близо до автомобила
по време на паркиране (Когато Системата за
подпомагане на паркирането е активирана).
С намаляването на разстоянието между
автомобила и препятствието интервалът
между звуковите сигнали постепенно става
по-малък, докато звукът стане непрекъснат,
когато препятствието е прекалено близо.
Когато системата определи, че
препятствието отпред може да се сблъска с
автомобила ви
Когато системата определи, че има висока
вероятност от сблъсък с препятствието
отпред по време на шофиране
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Предупреждение

Тип сигнал

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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БУТОНИ

Ситуация

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато системата определи, че педалът на
газта е натиснат повече от необходимото,
докато автомобилът е спрял или се движи
бавно, и камерата разпознае препятствие
отпред.

Два повтарящи се
звукови сигнала
(вътрешен звуков
сигнал)

Когато Адаптивният круиз контрол (ACC) е
отменен автоматично от системата

● Бутон Start/Stop на двигателя
(модели с Пасивна система за влизане и стартиране)

4-112

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато системата определи, че скоростта на
автомобила трябва да бъде намалена ръчно
от водача

● Контактен ключ
(модели без Пасивна система за влизане и стартиране)

4-115

Система за
разпознаване на
пътните знаци
(TSR)

● Бутон за управление на комбинираните светлини

4-117

Продължителен
звуков сигнал

Когато скоростта на автомобила надвиши
знака за ограничение на скоростта, изведен
на дисплея.

● Бутон за регулиране на предните фарове

4-125

● Бутон за предните фарове за мъгла

4-126

Предупреждение
за напускане на
лентата (LDW)

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато системата определи, че автомобилът
ви изглежда напуска лентата си.

● Бутон за задните фарове за мъгла

4-126

Помощ за
задържане на
внимание

● Бутон за аварийните светлини

4-127

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато системата засече, че автомобилът
криволичи.

● Бутон за заключване на задния диференциал

4-128

Когато воланът не е бил използван в
продължение на над 20 секунди, докато
системата за придържане в лентата работи.

● Бутон за чистачките и системата за измиване на предното стъкло

4-131

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

● Бутон за клаксона

4-137

Продължителен
звуков сигнал

Когато воланът не е бил използван в
продължение на над 25 секунди, докато
системата за придържане в лентата работи.

● Бутон за дистанционно регулиране на огледалата

4-138

● Бутон за прибиране на електроуправляемо огледало

4-139

Активно
придържане в
лентата (ELK)

Когато системата за Активно придържане в
лентата (ELK) спомага за предотвратяването
на сблъсъци, като подпомага кормилното
управление.

● Бутон за управление на осветеността

4-140

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

● Бутон за подгряване на седалката

4-141

● Бутон за премахване на замъгляването на задното стъкло

4-142

Ограничител
на скоростта
(механичен/
интелигентен)

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато скоростта на автомобила надхвърля
зададената скорост с приблизително 5 км/ч

Смекчаване на
неправилната
употреба на
педала

Адаптивен круиз
контрол (ACC)

Система за
придържане в
лентата (LKAS)

СЪВЕТ
• Предупредителният звуков сигнал може да не прозвучи, ако има проблем в
системата. Ако това се случи, системата трябва да бъде проверена.
Свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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Бутон Start/Stop на двигателя
(Модели с пасивна система за влизане и стартиране)
Този бутон се използва за стартиране/
спиране на двигателя и за превключване на
режима на мощностзахранването.

Светлинен индикатор

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-113

: Натиснете бутона Start/Stop на двигателя
: Натиснете бутона Start/Stop на двигателя (селекторът на предавките е в позиция Р)
: Натиснете бутона Start/Stop на двигателя (селекторът на предавките е в позиция, различна от Р)

Захранване

Модели с механична трансмисия

(педалът на съединителя не е натиснат)

Модели с автоматична трансмисия
(педалът на спирачката не е натиснат)

За да смените режима на мощностна
захранване, натиснете бутона Start/Stop на
двигателя, когато педалът на спирачката
(модели с автоматична трансмисия)
или педалът на съединителя (модели с
механична трансмисия) не е натиснат и
докато електронният ключ е у вас. Режимът
на мощност ще се сменя от OFF на ACC
на ON в тази последователност всеки път,
когато натиснете бутона.
OFF: В този режим воланът е заключен,
за да предотврати кражба.
ACC: В този режим аудиосистемата и други
аксесоари могат да се използват, без
двигателят да е стартиран.
ON:

Захранването остава в тази
позиция, докато двигателят работи.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато извършвате процедурата
по актуализация от раздел „Смяна
на маслото и масления филтър“,
се уверете, че двигателят е спрян,
когато превключвате бутона Start/
Stop на ON.

Смяна на маслото и масления филтър
→ Вижте стр. 6-27

СЪВЕТ
• Не докосвайте бутона Start/Stop на двигателя с ръце, изцапани с масло и др.
• Внимавайте да не разлеете напитки или друго върху бутона. Ако все пак разлеете
нещо, незабавно се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
• Ако бутонът Start/Stop на двигателя е заседнал, не се опитвайте да го натискате,
а незабавно се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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ЗАБЕЛЕЖКА

• Използвайки Пасивната система за влизане и стартиране за проверка на
електронния ключ, двигателят може да бъде стартиран и захранването може
да бъде превключено.
• Захранването може да не се включи, ако натиснете бутона Start/Stop
на двигателя бързо. Натискайте бутона внимателно, докато достигнете
захранване.
• При модели с автоматична трансмисия захранването не може да бъде
превключено на OFF, освен ако селекторът на предавките не е зададен в
позиция Р.
• Светлинният индикатор за бутона Start/Stop на двигателя ще светне в жълто,
ако захранването е на ACC или ON.
• Когато захранването е на ACC, на мулти информационния дисплей ще се
изведе изпише ACCESSORY MODE (МЕЖДИНЕН РЕЖИМ).
• Функцията за пестене на енергията на акумулатора ще работи и захранването
ще се превключи на OFF, когато изминат 60 минути в режим ACC. Когато това
се случи, вратите ще се отключат. Настройките на функцията за пестене на
енергията на акумулатора и функцията за отключване могат да се променят.
За да ги промените, се свържете със своя оторизиран сервиз на Isuzu.
• Когато захранването е на ON, инструменталният панел ще бъде осветен.
• Ако захранването е превключено от ON на OFF и вратата на водача е отворена
или затворена, докато автомобилът е спрял, ще се активира заключването на
волана.
• Ако натиснете бутона Start/Stop на двигателя, докато автомобилът е спрял и
захранването е на OFF, заключването на волана ще се дезактивира.
• Ако осветлението на бутона Start/Stop не се включи, въпреки че бутонът за
управление на светлините работи, се свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Когато светлинният индикатор за бутона Start/Stop мига в зелено, след като сте
се опитали да стартирате двигателя, двигателят няма да може да стартира,
защото воланът е заключен. Опитайте отново да стартирате двигателя, докато
въртите волана наляво-надясно.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Контактен ключ
(Модели без пасивна система за влизане и стартиране)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Докато шофирате, никога не завъртайте контактния ключ в позиция LOCK.
Ключът може да бъде изваден, което ще заключи волана. Това е изключително
опасно.

СЪВЕТ
• Ако използвате замърсен или прашен ключ, може да повредите контактния
ключ. Почистите ключа преди използването му.
• След като стартирате двигателя, не завъртайте контактния ключ в позиция
START. В противен случай стартерът може да се повреди.
• Ако използвате електрически устройства като аудиосистемата продължително
време при спрян двигател, акумулаторът може да се изтощи.
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LOCK : В тази позиция ключът може
да се постави или извади.
Извадете ключа и завъртете
волана, докато се заключи.
Воланът ще се заключи, за да
предотврати кражба.
За да поставите контактния ключ
в позиция LOCK, натиснете и
задръжте ключа в позиция ACC
и след това го завъртете в позиция
LOCK.
ACC

ON

: В тази позиция аудиосистемата и
други аксесоари може да се
използват, без двигателят да е
стартиран.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Бутон за управление на комбинираните светлини
Ключ за управление
на комбинираните
светлини

При завъртането на ключа за управление
на светлините в позицията, указана в
таблицата, съответните светлини светват.

Светлинен индикатор за
позицията на светлините

Когато светлините светнат, светлинният
индикатор за позицията на светлините,
който се намира на инструменталния
панел, светва.

СЪВЕТ
• Всяка
светлина
ще
светне
независимо от захранването (модели
с Пасивна система за влизане
и стартиране) или позицията на
контактния ключ (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
Не използвайте комбинираните
светлини продължително време,
докато двигателят е спрян. В
противен случай акумулаторът може
да се изтощи и няма да можете да
рестартирате двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако ключът не може да бъде завъртян
от позиция LOCK в позиция ON, леко
завъртете волана по часовниковата
стрелка и обратно на часовниковата
стрелка, докато се опитвате да
завъртите ключа.
• При
модели
с
автоматична
трансмисия ключът не може да бъде
изваден от контактния ключ, освен
ако селекторът на предавките не е
зададен в позиция Р.

Ключът за управление на комбинираните
светлини се намира на мястото, показано
на диаграмата.

Ключ за управление на светлините

: Ключът стои в тази позиция,
докато двигателят работи.
Тази позиция се използва и
за загряване преди стартиране
на двигателя.

START : Двигателят се стартира в тази
позиция. Освободете ключа
веднага щом двигателят стартира.
Ключът автоматично се връща в
позиция ON.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако постоянно включвате и изключвате крушките на предните фарове,
експлоатационният им живот ще намалее.
• При модели с LED предни фарове габаритните светлини действат и като
дневни светлини. Начинът, по който функционират, зависи от условията на
шофиране.
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Наименование

Модели с автоматични предни фарове

Позиция
OFF

Автоматичните предни фарове могат да бъдат използвани, когато бутонът Start/Stop
е в позиция ON (модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или контактният
ключ е в позиция ON (модели без Пасивна система за влизане и стартиране). Когато
ключът за управление на светлините е в позиция AUTO, светлините светват и изгасват
автоматично в зависимост от осветеността извън автомобила.

AUTO

Предни фарове

Off

Габаритни светлини
(модели с халогенни
предни фарове)
Задни фарове
Светлини на
регистрационните
табели

Off

On/Off *2

On

On

Управление на
светлините
Габаритни светлини/
дневни светлини
(модели с LED предни
фарове)

On *1

Дневни светлини
(модели с халогенни
предни фарове)

On *1

On *1 *3
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On *1

On *5

Осветеност извън автомобила

Наименование

Светло

Сумрачно

Тъмно

Предни фарове

Off

Off

On

Габаритни светлини/задни
светлини/светлини на
регистрационните табели

Off

On

On

Настройките на автоматичните предни фарове могат да се променят чрез функцията за
персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

On/Off *1 *4

On *1

Off

*1: Светлините действат като дневни светлини в следните случаи.
1) Двигателят е стартиран. 2) Селекторът на предавките е в позиция, различна от Р
(само при модели с автоматична трансмисия). 3) Ръчната спирачка е освободена.
*2: Когато бутонът Start/Stop е на ON (модели с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране), светлините светват и изгасват автоматично в зависимост от
осветеността извън автомобила.
*3: Когато ключът за управление на светлините е в позиция AUTO и предните фарове
са изключени, светлините действат като дневни светлини. Когато предните фарове
са включени,светлините действат като габаритни светлини и светят по-слабо,
отколкото когато действат като дневни светлини.
*4: Когато ключът за управление на светлините е в позиция AUTO и габаритните
светлини са изключени, дневните светлини светват. Когато габаритните светлини са
включени, дневните светлини изгасват.
*5: Когато ключът за управление на светлините е в позиция
, светлините ще станат
по-слаби, отколкото когато бутонът ключът е в позиция OFF и ще функционират
като габаритни светлини.

Индикация на дисплея

Светлина

Автоматична
чувствителност
на светлина

Описание
0
1
2
3

Чувствителността на автоматичните
предни фарове може да се зададе на 4
нива: 0 (ниско) - 3 (високо)

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато ключът за управление на
светлините е в позиция AUTO, ако
извън автомобила е тъмно (в дълъг
тунел, задръстване в тунел, закрит
паркинг и др.), светлините може да
не изгаснат веднага, дори след като
извън автомобила стане по-светло. В
този случай светлините ще изгаснат,
след като ключът за управление
на светлините бъде превключен в
позиция OFF.
ЗАБЕЛЕЖКА
(Продължение)
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ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)

Сензор за дъжд и светлина

• Дори когато видимостта е лоша
поради мъгла, сняг и др., ако
извън автомобила е светло заради
дневната светлина или при други
условия, светлините може да не
се включат, дори когато ключът
за управление на светлините е в
позиция AUTO. Ако светлините не
се включат, включете ги ръчно за
по-голяма безопасност.
• Не слагайте стикери, етикети и др.
на предното стъкло по такъв начин,
че да покриват сензора за дъжд
и светлина. В противен случай
сензорът не може точно да засече
осветеността извън автомобила.
Сензорът се намира в горната част
на предното стъкло.
• Ако се появи проблем в сензора
за дъжд и светлина и ключът за
управление на светлините е в
позиция AUTO, предните фарове ще
светнат автоматично независимо от
осветеността извън автомобила.
В този случай се свържете с найблизкия оторизиран сервиз на

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Модели с функция за пестене на батериите

Тази функция изключва фаровете автоматично, за да не се изтощят батериите. Когато
бутонът Start/Stop е на OFF (модели с Пасивна система за влизане и стартиране)
или контактният ключ е в позиция LOCK (модели без Пасивна система за влизане и
стартиране) и светлините са включени (ключът за управление на светлините е в позиция
или
), светлините изгасват автоматично при някое от следните условия.
• Когато вратата на водача бъде отворена.
• Когато всички врати са заключени чрез Пасивната система за влизане и стартиране
или дистанционното управление (модели с Пасивна система за влизане и
стартиране и Система за безключов достъп).
Настройките на функцията за пестене на батериите могат да бъдат променени.
Свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за повече подробности.
Настройките на функцията за пестене на батериите могат да се променят чрез
функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Светлина

Пестене на
батериите

Описание

Активирано

Включва функцията за пестене
на батериите

Дезактивирано

Изключва функцията за пестене
на батериите

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато ключът за управление на светлините е в позиция AUTO, ако бутонът
Start/Stop е превключен в позиция OFF (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният ключ е превключен в позиция LOCK
(модели без Пасивна система за влизане и стартиране), светлините ще
изгаснат автоматично.
• Направете някое от следните действия, за да включите светлините отново.
- Превключете бутона Start/Stop на ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртете контактния ключ в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане и стартиране).
- Превключете ключа за управление на светлините в позиция OFF и след
или
това отново го задайте в позиция
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Превключване между дълги и
къси светлини

Модели с осветление за
прибиране у дома

Тази функция включва предните фарове
(къси) и габаритните светлини за поголяма безопасност, след като напуснете
автомобила.
Когато бутонът Start/Stop е в позиция OFF
(модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е
в позиция LOCK (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране) и
ключът за управление на светлините е в
позиция OFF или AUTO, предните фарове
и габаритните светлини светват за около
30 секунди, ако ключът за управление на
светлините бъде преместен напред.
Когато светлините светнат, светлинният
индикатор за позицията на светлините и
светлинният индикатор за дълги светлини,
които се намират на инструменталния
панел, светват.
Настройките на осветлението за прибиране
у дома могат да бъдат променени.
Свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu за повече подробности.
Настройките
на
осветлението
за
прибиране у дома могат да се променят
чрез функцията за персонализация от
потребителя на мулти информационния
дисплей.

С включени предни фарове преместете
ключа за управление на светлините
напред и назад, за да превключите между
дълги и къси светлини.

Светлинен индикатор за
дълги светлини

Ако преместите ключа напред, ще
включите дълги светлини, ако преместите
ключа назад, ще включите къси светлини.

Светлинен индикатор за
позицията на светлините

Докато са включени дългите светлини,
светлинният индикатор за дълги светлини
на инструменталния панел ще свети.
Когато светлината не светва
→ Вижте стр. 7-24

Светлинен индикатор за
дълги светлини

Превключване между дълги и
къси светлини (сигнализиране за
изпреварване)

Светлинен индикатор за
дълги светлини
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Когато леко дръпнете ключа за управление
на светлините и го освободите, дългите
светлини се включват и изключват.
Същевременно светлинният индикатор
за дълги светлини на инструменталния
панел ще светне и изгасне. Използвайте
тази функция като сигнал, когато искате да
изпреварите автомобил или с друга цел.

Настройки (функция за персонализация
от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Светлина

Осветление за
прибиране у
дома

Описание

Активирано

Включва осветлението за
прибиране у дома

Дезактивирано

Изключва осветлението за
прибиране у дома

ЗАБЕЛЕЖКА
• Направете някое от следните действия, докато светлините са включени, за
да ги изключите.
- Преместете бутона ключа отново напред.
- Превключете бутона Start/Stop на ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртете контактния ключ в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане и стартиране).
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ЗАБЕЛЕЖКА

Когато завивате наляво или надясно,
преместете ключа за управление на
светлините нагоре или надолу, за да
включите мигача.
Светлинният индикатор за мигача на
инструменталния панел мига, докато
мигачът мига.

• За да изключите мигача, докато мига, отново преместете бутона леко
нагоре-надолу.

Бутон за регулиране на предните
Предните фарове могат да бъдат
регулирани под четири различни ъгъла.
Когато товарът причинява насочване
нагоре на предните фарове, можете да
използвате тази функция, за да ги насочите
надолу.
Когато автомобилът ви не е натоварен,
бутонът трябва да е нагласен в най-горната
позиция. (Позиция 0) Регулирайте спрямо
следната таблица.

СЪВЕТ

Светлинен индикатор за мигач

• Мигачите светват, когато бутонът
Start/Stop е на ON (модели с
Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ е
в позиция ON (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
Не
използвайте
мигачите
продължително време при изключен
двигател.
В
противен
случай
акумулаторът може да се изтощи
и няма да можете да стартирате
двигателя.

ВНИМАНИЕ

Up

• Не снижавайте ъгъла на предните
фарове прекалено много.
В противен случай обхватът на
осветеност може значително да
намалее и да се стигне до инцидент.

Down

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако завъртите волана само малко, изключете сигнала мигача ръчно.
• Леко натиснете и задръжте бутона нагоре или надолу, когато изпреварвате
или сменяте лентата.

Модели с комфортен мигач

Тази функция кара мигача да примига три пъти. Ако преместите бутона за управление
на светлините леко нагоре или надолу и го освободите веднага, мигачът ще примига
три пъти.
Настройките на комфортния мигач могат да бъдат променени. Свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu за повече подробности.
Настройките на комфортния мигач могат да се променят чрез функцията за
персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Светлина

Комфортен
мигач
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Описание

Активирано

Включва комфортния мигач

Дезактивирано

Изключва комфортния мигач

Позиция

Товар

0

Няма товар.

1

Когато товарът е около 300 кг.

2

Когато товарът е около 650 кг.

3

Когато товарът е максимален.

4-126

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Ключ за предните фарове за мъгла

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Бутон за аварийните светлини

Аварийните светлини се използват, за да
сигнализират на другите автомобили, че
вашият е спрял на пътя поради инцидент
или повреда.
При всяко положение на захранването
(модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или при всяка позиция на
контактния ключ (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране), когато
натиснете този бутон, всички мигачи и
светлинни индикатори за мигачите започват
да мигат, за да сигнализират аварийна
ситуация. За да изключите аварийните
светлини, натиснете бутона отново.

Когато ключът за управление на светлините
е в позиция AUTO (при светещи задни
светлини),
или
, ако завъртите
, предните
този ключ в позиция
фарове за мъгла ще се включат. Също така
светлинният индикатор за предните фарове
за мъгла ще светне. За да изключите
фаровете, задайте бутона в позиция OFF.
Когато задните светлини се изключат
автоматично, докато бутонът за управление
на светлините е в позиция AUTO, предните
фарове за мъгла ще се изключат в същия
момент.
Предните фарове за мъгла са полезни,
когато видимостта отпред е слаба,
например при мъгла.
Светлинен индикатор за
предните фарове за мъгла

Светлинен индикатор за
предните фарове за мъгла

Светлинен индикатор за
задните фарове за мъгла

Светлинен индикатор за
предните фарове за мъгла

Ключ за задните фарове за мъгла
Когато ключът за управление на светлините
е в позиция AUTO (при светещи предни
фарове)
или
, ако завъртите този
, задните фарове за
ключ в позиция
мъгла ще се включат.
Също така светлинният индикатор за
задните фарове за мъгла ще светне. Когато
този ключ отново бъде зададен в позиция
, задните фарове за мъгла ще изгаснат.
Когато предните фарове се изключат
автоматично, докато ключът за управление
на светлините е в позиция AUTO, задните
фарове за мъгла ще се изключат в същия
момент. Използвайте тези фарове при
намалена видимост, например при мъгла.

Светлинен индикатор за
предните фарове за мъгла

Светлинен индикатор за
задните фарове за мъгла

Светлинен индикатор за
задните фарове за мъгла

Светлинен индикатор за
задните фарове за мъгла

ВНИМАНИЕ
• Когато този бутон ключ бъде
, докато
зададен в позиция
задните фарове за мъгла светят,
те ще изгаснат. Включетефаровете
отново при необходимост.
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Светлинен индикатор за мигач

СЪВЕТ
• Не оставяйте аварийните светлини
включени продължително време,
докато двигателят е спрян. В
противен случай акумулаторът може
да се изтощи и няма да можете да
рестартирате двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако използвате бутона за аварийните
светлини, докато аварийният стоп
(ESS) работи, стопът ще спре да
работи и аварийните светлини ще
мигат нормално.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Светлинен индикатор за заключване на
задния диференциал (зелено)

Бутон за заключване на задния диференциал
Модели с механична трансмисия
Тип 1

Тип 2

За да активирате заключването
диференциала, натиснете бутона
заключване на задния диференциал.
Светлинният индикатор за заключване
задния диференциал ще светне.
За да дезактивирате заключването
диференциала, натиснете бутона
заключване на задния диференциал.
Светлинният индикатор за заключване
задния диференциал ще изгасне.
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Предупредителен индикатор за
неизправност в заключването на
задния диференциал (жълто)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Използвайте заключването на задния диференциал само в аварийни ситуации,
например когато колелата от едната или двете страни на задната ос се намират
върху кална или песъчлива повърхност, заледен склон или друг вид хлъзгав
път.

ВНИМАНИЕ

Модели с автоматична трансмисия

• Ако следните условия не са удовлетворени, заключването на диференциала не
се активира, дори да натиснете бутона за заключване на задния диференциал. В
този случай светлинният индикатор за заключване на задния диференциал мига.
- Когато скоростта на автомобила надхвърля приблизително 8 км/ч.
- Когато бутонът за превключване в режим 4WD е зададен в позиция, различна
от 4L (4WD, ниски).
• Когато скоростта на автомобила надхвърля приблизително 30 км/ч, заключването
на диференциала се дезактивира автоматично.
• Може да се появи проблем в диференциала, ако оставите задните колела да се
въртят постоянно, без да използвате заключването на диференциала.
• При активирано заключване на диференциала радиусът на завой на автомобила
се увеличава.
• Не активирайте заключването на диференциала, ако не е необходимо.
Използването на заключването на диференциала върху суха настилка ускорява
износването на гумите, увеличава шума и вибрациите и може да повреди
системата за заключване на диференциала.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
СЪВЕТ

• Дори ако бутонът за заключване на задния диференциал е натиснат,
заключването може да не се активира/дезактивира веднага. Ако това се случи,
преместете автомобила напред и назад и завъртете волана наляво и надясно.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Ключ за чистачките и системата за измиване
Ключ за чистачките и
системата за измиване
на предното стъкло

• Ако бутонът за заключване на задния диференциал има някакви проблеми,
светлинният индикатор за неизправност в заключването на задния диференциал
ще светне. Ако този предупредителен индикатор светне, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Следните функции не работят, когато бутонът за заключване на задния
диференциал е включен.
- Антиблокираща система на спирачките (ABS)
- Електронна стабилизираща система (ESC)
- Система за контрол на сцеплението
- Система за подпомагане при потегляне по наклон
- Система за контрол при спускане по наклон
• Освен това в този момент ще светнат следните предупредителни и светлинни
индикатори.
- Предупредителен индикатор за Антиблокиращата система на спирачките
(ABS)
- Предупредителен индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC)
- Светлинен индикатор за изключване на Системата за контрол на
сцеплението (TCS)
- Светлинен индикатор за изключване на Електронната стабилизираща
система (ESC)
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Ключът за чистачките и системата за
измиване на предното стъкло се намира на
мястото, показано на диаграмата.
За да използвате Ключа за чистачките
и системата за измиване на предното
стъкло, бутонът Start/Stop трябва да е на
ON (модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ да е в
позиция ON (модели без Пасивна система
за влизане и стартиране).

Ключ за чистачките на предното
СЪВЕТ
• Изчистете леда или натрупания сняг от перата на чистачките, преди да ги
използвате.
• Преди да използвате чистачките, се уверете, че гумата им не е залепнала за
предното стъкло. Ако гумата е залепнала за предното стъкло и въпреки това
използвате чистачките, те могат да се повредят или моторът им да се повреди.
• Не използвайте чистачките върху сухо предно стъкло. В противен случай
повърхността на предното стъкло може да се нарани. Винаги използвайте
системата за измиване на предното стъкло, когато чистите сухо стъкло.
• Системата за безопасност може да се активира, за да спре чистачките, когато
моторът се претовари. В този случай превключете ключа в позиция OFF и след
няколко минути проверете дали чистачките работят нормално. Ако чистачките
често прекъсват работа, спрете да ги използвате и се свържете с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
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MIST (Мъгла)
OFF (Изкл.)
(Автоматичен режим)или
(Периодичен режим)

Ключът за чистачките на
предното стъкло има следните
позиции, които отговарят на
състоянието на чистачките.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Автоматични чистачки

Когато ключът за чистачките е в позиция AUTO, те работят автоматично в зависимост
от силата на дъжда, както следва.

LO (Ниска скорост)

Сила на дъжда

HI (Висока скорост)

Няма дъжд

Състояние на чистачките

MIST

Действа, когато вдигнете лоста нагоре

OFF

Изключени
AUTO: Автоматична работа в зависимост от силата на
дъжда (ако автомобилът е оборудван с тази функция)

*1/*2

Периодичен режим (лек дъжд) (ако автомобилът е
оборудван с тази функция)

LO

Ниска скорост (умерен дъжд)

HI

Висока скорост (силен дъжд)

*1: Модели с автоматични чистачки
*2: Модели с чистачки с периодичен режим

Състояние на чистачките
Изключени

Лек дъжд

Позиция на лоста
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Периодичен режим*

Умерен дъжд

Ниска скорост

Силен дъжд

Висока скорост

*: Интервалът между ходовете на чистачките се променя в зависимост от силата на
дъжда.
Чувствителността на сензора за дъжд може
Ниска
да бъде регулирана на 4 нива чрез въртене
чувствителност
Висока
на пръстена за регулиране.
чувствителност
Настройките на автоматичните чистачки
могат да се променят чрез функцията за
персонализация от потребителя на мулти
информационния дисплей.
Когато
автоматичните
чистачки
са
Пръстен за
изключени
и
ключът
за
чистачките
е
в
регулиране
позиция AUTO, чистачките работят в
променлив периодичен режим.
Настройки (функция за персонализация
от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Чистачки

Автоматични
чистачки

Описание

Активирано

Включва автоматичните
чистачки.

Дезактивирано

Изключва автоматичните
чистачки.

ВНИМАНИЕ
• Когато не използвате чистачките, задайте ключа за чистачките в позиция OFF.
Когато двигателят бъде стартиран, ако нещо докосне сензора за дъжд и светлина
или предното стъкло вибрира, чистачките могат да се включат неочаквано.
Внимавайте да не прищипете пръстите си и др. в чистачките.
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Сензор за дъжд и светлина

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)

ЗАБЕЛЕЖКА

• Тъй като сензорът за дъжд и светлина
използва оптичен сензор, когато ключът за
чистачките е в позиция AUTO, чистачките
могат да се активират от директна
слънчева светлина, инфрачервени лъчи и
др. Препоръчваме да зададете ключът за
чистачките в позиция OFF, когато не вали.

• Не слагайте стикери, етикети и др.
на предното стъкло по такъв начин,
че да покриват сензора за дъжд
и светлина. В противен случай
сензорът няма да може точно да
засича дъжд. Сензорът се намира в
горната част на предното стъкло.
• Не сменяйте предното стъкло със
стъкло, което не е оригинална част
на Isuzu. Ако го смените с друго
стъкло, сензорът за дъжд и светлина
може да не засича точно дъжда.
За смяна на предното стъкло се
свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Не използвайте препарати за
отблъскване на вода от предното
стъкло. В противен случай сензорът
за дъжд и светлина няма да може
точно да засича дъжд.
• Сменете чистачките, ако откриете
недобре почистени зони, когато
проверявате работата на чистачките.
Ако има недобре почистени зони,
сензорът за дъжд и светлина няма
да може точно да засича дъжд.
• Ако се появи проблем в сензора
за дъжд и светлина и ключът за
чистачките е в позиция AUTO,
чистачките ще започнат да работят
дори да не вали. В този случай се
свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Когато температурата на сензора за
дъжд и светлина е прекалено висока
или ниска, автоматичните чистачки
може да не работят правилно.
ЗАБЕЛЕЖКА
(Продължение)
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Бавно
Бързо

Пръстен за
регулиране

Променлив периодичен режим на
чистачките на предното стъкло

Чистачките ще работят периодично, когато
ключът за чистачките е завъртян в позиция.
Интервалът между ходовете на чистачките
може да се регулира в обхвата между 1,5
и 15 секунди, като завъртите пръстена за
регулиране.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При модели с автоматични чистачки,
когато автоматичните чистачки са
изключени и ключът за чистачките е
в позиция AUTO, чистачките работят
в променлив периодичен режим.
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Ключ за чистачките

4-137

Бутон за клаксона

Когато дръпнете този ключ, предното стъкло
се напръсква с течност за чистачки. При
модели с периодичен режим на чистачките
(позиция
или AUTO), чистачките
работят едновременно с пръскането на
течност на предното стъкло. Чистачките
се използват, когато почиствате предното
стъкло.

ВНИМАНИЕ
• При изключително ниски температури течността за чистачките може да замръзне
на предното стъкло, след като го напръскате, и така да попречи на видимостта ви.
В този случай загрейте предното стъкло, преди да използвате чистачките.

СЪВЕТ
• При модели с периодичен режим на чистачките (позиция
или AUTO), ако
не излезе достатъчно количество течност, незабавно освободете ключа. В
противен случай повърхността на предното стъкло може да се нарани.
• Не натискайте ключа за повече от 30 секунди. В противен случай помпата на
системата за измиване на предното стъкло може да се повреди.
• Ако не излиза течност, незабавно освободете ключа за чистачките. В противен
случай моторът може да блокира.
• Когато използвате автомобила в регион със студен климат, използвайте течност
с подходяща концентрация за сезона, за да предотвратите замръзване.
Течност за чистачки

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

→ Вижте стр. 6-98

За да прозвучи клаксонът, натиснете
зоната със символ на сигнална тръба върху
волана.

4-138

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Бутон за дистанционно регулиране на огледалата
Бутонът за дистанционно регулиране на огледалата е активен, само когато бутонът
Start/Stop е на ACC или ON (модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или
контактният ключ е в позиция ACC или ON (модели без Пасивна система за влизане и
стартиране).
Бутон за
дистанционно

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Бутон за прибиране на електроуправляемо огледало
Бутон за прибиране
на огледалата

Регулиране

1. Завъртете бутона за дистанционно
регулиране на огледалата към страната,
която искате да регулирате L (ляво) или R
(дясно).
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ОТВАРЯНЕ ЗАТВАРЯНЕ

Бутонът
за
прибиране
на
електроуправляемо огледало е активен,
само когато бутонът Start/Stop е в позиция
ACC или ON (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) или контактният
ключ е в позиция ACC или ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране).
За да приберете огледалата от двете
страни, натиснете страната
на бутона.
За да разгънете огледалата, натиснете
страната
на бутона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2. Използвайте бутона, за да регулирате
ъгъла на огледалото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулирайте огледалата, когато
автомобилът е спрял, а не докато се
движи.

СЪВЕТ
• Не се опитвайте да преместите
огледалото ръчно със сила. В
противен
случай
моторът
на
огледалото може да се повреди.

• Не регулирайте електроуправляемите огледала, докато шофирате,
тъй като това е опасно и може да
доведе до инцидент.
• Не
шофирайте
със
сгънати
огледала. Преди да потеглите,
върнете и двете странични огледала
в първоначалната им позиция.

ВНИМАНИЕ
• Не докосвайте огледалата с ръка,
докато се движат. Може да нараните
ръцете си или да причините повреда
на огледалото.

СЪВЕТ
• Когато местите огледалото ръчно,
не използвайте повече сила от
необходимото.
• Въпреки че електроуправляемите
огледала могат да се регулират
и ръчно, препоръчваме да ги
регулирате електрически, за да
предотвратите повреди.
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Бутон за управление на осветеността
Този бутон се използва за регулиране на
яркостта на осветеност на инструменталния
панел. Ако завъртите бутона нагоре, ще
увеличите яркостта на светлините, а ако го
завъртите надолу, ще я намалите. Яркостта
може да се регулира, когато бутонът за
управление на светлините е в позиция
AUTO (при задни светлини в позиция ON),
или
.

Светло

Тъмно

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Бутон за подгряване на седалката
Модели с механична
трансмисия

светлинен
индикатор
светлинен
индикатор

ЗАБЕЛЕЖКА
• Яркостта
на
инструменталното
табло не се регулира спрямо
действието на бутона за управление
на осветеността.
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Бутон за подгряване
на седалката
(лява предна седалка)

Бутон за подгряване
на седалката
(дясна предна седалка)

светлинен
Модели с автоматична
индикатор
трансмисия
светлинен
индикатор

Функцията за подгряване на седалката
може да бъде използвана, когато бутонът
Start/Stop е в позиция ON (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране)
или контактният ключ е в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане и
стартиране).
Всеки път, когато натиснете бутона, той
превключва между висока степен, ниска
степен и изключено положение.
• High (Висока):
Тази степен се използва за бързо
подгряване
на
седалката.
Два
индикатора светят, когато е зададена
позиция High.
• Low (Ниска):
Тази степен се използва за поддържане
на седалката топла. Един индикатор
свети, когато е зададена позиция Low
(Ниска).

ВНИМАНИЕ
• Съществува опасност от изгаряне
за:
- Бебета, възрастни хора, болни
хора и хора с физически
увреждания
- Деца
- Хора, които вземат лекарства,
чиито прием води до сънливост
- Хора с чувствителна кожа
- Хора, които са изключително
уморени
- Хора, които са пили алкохол
• За да не се стигне до прегряване,
не използвайте седалката с одеяла
и възглавници, които я държат
прекалено топла.
• За
да
предотвратите
нискотемпературни
изгаряния,
не използвайте функцията за
подгряване,
докато
спите
в
автомобила.
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СЪВЕТ
• Не използвайте функцията за подгряване, когато двигателят не е включен. Тя
консумира много електрическа енергия и може да изтощи акумулатора напълно.
• Не слагайте върху седалките предмети като твърди и тежки материали или
пирони и винтове, които имат остър, стърчащ ръб. Това може да повреди или да
прекъсне кабелите на нагревателите.
• Ако разлеете вода или друга напитка върху седалката, незабавно я забършете
със суха кърпа.
• Не използвайте органични разтворители като минерални масла, разтворител
или бензин, за да почиствате седалките. Това може да повреди покритието на
седалката или нагревателите.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Функцията за подгряване се изключва, когато двигателят бъде изключен.

Бутон за премахване на замъгляването на задното
стъкло

4-143

● Педали

4-144

● Смекчаване на
неправилната употреба
на педала

● Ръчна спирачка

4-145

4-249

● Механична трансмисия

4-146

● Автоматична трансмисия

4-147

● Адаптивен круиз контрол
(ACC)

4-255

● Круиз контрол

4-153

● Система за разпознаване
на пътните знаци (TSR)

● Антиблокираща система
на спирачките (ABS)

4-281

4-159

● Механичен ограничител
на скоростта (MSL)

4-289

● Интелигентен ограничител
на скоростта (ISL)

4-293

● Електронно разпределение
на спирачното усилие
(EBD)
4-163
● Електронна стабилизираща
система (ESC)
4-164

● Предупреждение за
напускане на лентата (LDW) 4-297

Автоматична климатична система
Вижте стр. 5-5

● Функция за подпомагане
на спирането

4-171

Отопление/климатик

● Авариен стоп (ESS)

4-172

● Активна система при
опасност от напускане на
пътната лента (LDP)

4-302

● Система за подпомагане
при потегляне по наклон

4-173

● Активно придържане
в лентата (ELK)

4-311

● Контрол при спускане
по наклон

4-175

● Система за придържане
в лентата (LKAS)

4-321

● Контрол на клатенето
на ремаркето

4-179

● Помощ за задържане
на внимание

4-330

Вижте стр. 5-15

● Спирачка против многократен
сблъсък (MCB) ??????
4-180
● Система за празен ход

4-181

● Наблюдение в мъртва зона
на видимост (BSM)
4-190
● Система за предупреждение
за обекти при движение
на заден ход (RCTA)
4-199
● Автономната аварийна
спирачка (AEB)

4-237

● Автоматично превключване
между къси и дълги
светлини (AHB)
4-333
● Модел със задвижване
на четирите колела (4WD)

4-337

● Система за селективна
каталитична редукция
с урея (SCR)

4-349

4-144
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Педали
Модели с механична трансмисия

Подложка
за краката

Педал на
спирачката
Педал на съединителя

Педал на газта

Модели с автоматична трансмисия

Подложка
за краката

Педал на
спирачката

Педал на газта
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Ръчна спирачка

Седнете на седалката в правилна позиция
за шофиране и използвайте педала на
спирачката и на газта с десния си крак.
За да не натиснете неволно грешния
педал, проверете позициите на педалите
и се упражнявайте да слагате крака си на
желания педал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Метална кутия или бутилка, които се
търкалят на пода, могат да попречат
на работата на педала на спирачката,
ако се заклещят под него. Това е
много опасно. Стелката трябва да
се поста-ви правилно. Неправилно
поставената стелка може да попречи
на свобод-ното движение на педалите.

Работа на ръчната спирачка
ВНИМАНИЕ
• Въпреки че предупредителният индикатор за ръчната спирачка ще светне, ако
ръчната спирачка е активирана, това не означава, че тя действа изцяло, така че
винаги проверявайте дали лостът е вдигнат докрай.
• Ако само натиснете бутона за освобождаване, лостът няма да се върне в
първоначалната си позиция. Винаги трябва да натискате бутона, като дърпате
лоста леко нагоре.
• Ако лостът за ръчната спирачка не е върнат изцяло в първоначалната си позиция
по време на шофиране, той може да причини повреда или пожар.

Бутон за освобождаване
Лост на ръчната спирачка

Поддържайте пода около седалката на
водача чист и празен
Вижте стр. 2-13
Уверете се, че стелките са
поставени правилно
Вижте стр. 2-14

СЪВЕТ

ване!
Щрак кване!
Щра

• Не форсирайте двигателя − това може
да се отрази негативно на компонентите му и на разхода на гориво.
• Ако автомобилът ви има механична
трансмисия, не шофирайте с крак,
отпуснат върху педала на съединителя.
Това може да повреди съединителя.

Система за безопасност с
приоритет на спирачния педал
(BOS)

Когато педалът на газта и педалът на
спирачката са натиснати едновременно,
мощността на двигателя може да бъде
намалена.

Когато паркирате автомобила, дръпнете
добре лоста за ръчната спирачка, без
да натискате бутона за освобождаване.
Предупредителният индикатор за ръчната
спирачка на инструменталния панел ще
светне, когато дръпнете лоста нагоре.
За да освободите ръчната спирачка,
натиснете бутона за освобождаване,
като същевременно вдигнете лоста
леко нагоре и после го свалите надолу.
Предупредителният индикатор за ръчната
спирачка на инструменталния панел ще
изгасне.

ВНИМАНИЕ
Предупредителен индикатор за
ръчната спирачка

• Винаги
активирайте
ръчната
спирачка докрай, без да натискате
бутона за освобождаване.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Механична трансмисия
Когато сменяте предавката,
педала на съединителя докрай.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Автоматична трансмисия

натиснете

Преместете селектора на предавките, за да смените предавката. Когато местите селектора
на предавките от Р в която и да е друга позиция, натиснете педала на спирачката.

За да преместите скоростния лост в позиция
R, дръпнете пръстена нагоре, докато
сменяте предавката. Когато скоростният
лост е зададен в позиция R (задна предавка),
светват светлините за движение на заден ход
и прозвучава звуков сигнал.

За основните предпазни мерки при автоматичната трансмисия вижте „Модели с
автоматична трансмисия“.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Разположението на предавките е посочено на селектора.
• Разположението на предавките е изведено на мулти информационния дисплей.

СЪВЕТ

Яка
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• Преминавайте от предна предавка
към задна предавка или от задна
предавка към предна предавка,
само когато автомобилът е напълно
спрял. Освен това не сменяйте
предавките, без да сте натиснали
педала на съединителя докрай.
В

Модели с автоматична трансмисия
→ Вижте стр. 2-56
Индикатор за предавките
→ Вижте стр. 4-62
Разположение
на предавките

Паркиране

противен случай трансмисията
може да се повреди.

Задна предавка

• Не дърпайте пръстена, освен когато
превключвате скоростния лост в
позиция R.
• Ако възникне някоя от следните
ситуации,
автомобилът
може
да е в неизправност. Закарайте
автомобила за преглед/сервизно
обслужване
в
най-близкия
оторизиран
сервиз
на
Isuzu
възможно най-скоро.
- Пръстенът не може да бъде
дръпнат нагоре.
- Дори когато пръстенът е дръпнат
нагоре, скоростният лост не може
да бъде превключен в позиция R.
- Дори когато скоростният лост бъде
върнат в позиция N, пръстенът не
се връща в първоначалната си
позиция.

Неутрална позиция
Бутон за
включване

Шофиране
(автоматичен режим)

Превключване към
по-висока предавка
Шофиране
(ръчен режим)
Превключване към
по-ниска предавка

: Използвайте селектора на предавките,
докато натискате бутона за включване при
натиснат педал на спирачката.
: Използвайте селектора на предавките,
докато натискате бутона за включване.
: Използвайте селектора на предавките, без
да натискате бутона за включване.
: Използвайте селектора на предавките,
без да натискате бутона за включване.
Селекторът на предавките ще се върне в
позиция за ръчен режим, когато махнете
ръката си, след като сте използвали лоста в
посоката на стрелката.
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Позиция на
селектора на
предавките

Индикатор за
предавките на
инструменталния
панел

P

P

Паркиране:		
Използва се при паркиране и стартиране
на двигателя.

R

R

Задна предавка:
Използва се при движение на заден ход.

N

Неутрална позиция:
Двигателят може да бъде стартиран в
тази позиция на лоста, но от съображения
за безопасност свикнете да стартирате
двигателя със селектор на предавките в
позиция Р.

D

Шофиране (автоматичен режим):
Системата автоматично избира оптимална
предавка (от 1-ва до 6-та) в зависимост от
скоростта на автомобила.

M1 - M6

Шофиране (ръчен режим):
Ръчното избиране на позиция + (към
по-висока предавка) или - (към по-ниска
предавка) позволява на водача да избере
желаната предавка (от 1-ва до 6-та).

N

D

+, -

Предавка

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ЗАБЕЛЕЖКА
• От съображения за безопасност системата за заключване на смяната на
предавките работи, за да предотврати преместването на селектора на предавките
в позиция, различна от Р, освен ако педалът на спирачката не е натиснат, бутонът
Start/Stop не е на ON (модели с Пасивна система за влизане и стартиране)или
контактният ключ не е в позиция ON (модели без Пасивна система за влизане и
стартиране). Когато потегляте, се уверете, че сте натиснали педала на спирачката,
докато използвате селектора на предавките.
Система за заключване на смяната на
предавките
→ Вижте стр. 4-152
Индикатор за предавките
→ Вижте стр. 4-62

Шофиране (автоматичен режим)
Шофиране (автоматичен режим)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако винаги използвате селектора на предавките, докато натискате бутона за
включване, е възможно неволно да преместите селектора в позиция P или R в някои
случаи.
• Свикнете да превключвате селектора от N на D или от D на N, без да натискате бутона
за включване. Неправилното използване може да причини сериозен инцидент.

СЪВЕТ
• Шофирането с неподходяща предавка в ръчен режим ще доведе до неизправност
на трансмисионната система. По-специално, избягвайте да задавате по-висока
предавка, когато шофирате нагоре по склон или теглите нещо. Това ще доведе
до прегряване.
• Ако „-“ се извежда периодично на индикатора за предавките на инструменталния
панел, закарайте автомобила за преглед/ремонт в най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu възможно най-бързо.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато натиснете педала на газта докрай, трансмисията автоматично превключва
към по-ниска предавка спрямо скоростта на автомобила и оборотите на двигателя
се увеличават, за да позволят достатъчно ускорение.
• По стръмни склонове нагоре или при теглене на тежък товар системата засича
недостиг на въртящ момент от двигателя при по-високите предавки и предотвратява
преминаването към по-висока предавка или принудително избира по-ниска
предавка. По стръмни склонове надолу системата автоматично превключва на
по-ниска предавка, което се активира при прилагане на спирачките.
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Шофиране (ръчен режим)
Когато селекторът на предавките бъде
превключен от позиция D надясно,
трансмисията превключва от автоматичен
в ръчен режим. В ръчен режим предавките
могат да се избират чрез превключване
на селектора в позиция + (към по-висока
предавка) или - (към по-ниска предавка).

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Режим на потегляне на 2-ра предавка
Използвайте режима на потегляне на 2-ра предавка, само когато шофирате по хлъзгави
пътища поради сняг, лед и др.

Спирачка

1. Натиснете педала на спирачката и спрете
автомобила.
2. Преместете селектора на предавките от
позиция D (автоматичен режим) в позиция
за ръчен режим (преместване надясно).
Натиснете селектора на предавките
напред към + (по-висока предавка).
3. Уверете се, че индикаторът за предавките
се е сменил от 1 на 2.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Всеки път когато превключвате селектора в позиция + (към по-висока предавка)
или - (към по-ниска предавка), предавките се сменят с по една.
• Преминете към предавката, която е подходяща за скоростта на автомобила. Ако
бъде избрана неподходяща предавка, ще прозвучи звуков сигнал и смяната няма
да се осъществи.
• Автоматично се превключва на 1-ва предавка, когато автомобилът спре.
• За да се върнете към автоматичен режим, задайте селектора на предавките в
позиция D (автоматичен режим).
• На заснежен или заледен път можете да потеглите в ръчен режим на 2-ра предавка
(режим на потегляне на 2-ра предавка).
Режим на потегляне на 2-ра предавка
→ Вижте стр. 4-151

СЪВЕТ
• Ако шофирате при нормални пътни условия, използването на режима на
потегляне на 2-ра предавка ще повиши температурата на течността на
автоматичната трансмисия, което ще доведе до повреда.

ЗАБЕЛЕЖКА
• За да дезактивирате режима на потегляне на 2-ра предавка, преместете селектора
на предавките в позиция D (автоматичен режим) или изберете предавка, различна
от 2.
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Система за заключване на смяната на предавките

Круиз контрол

Селекторът на предавките не може да бъде превключен от позиция Р в друга позиция,
когато педалът на спирачката не е натиснат. Превключете селектора, докато натискате
педала на спирачката.

Функцията круиз контрол ви позволява да шофирате автомобила при постоянна
скорост, без да използвате педала на газта. Круиз контролът може да се използва при
скорост от приблизително 30 км/ч до 160 км/ч (тип 1) или при скорост от приблизително
40 км/ч или повече (тип 2). Тази функция трябва да се използва само при шофиране без
често потегляне и спиране, например при шофиране по магистрала.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата за заключване на смяната на предавките е система за безопасност,
която предотвратява неправилната работа с моделите с автоматична трансмисия.

№
1 2 3

4 5

Дезактивиране на заключването на смяната на предавките

Ако селекторът на предавките не може да бъде превключен от позиция Р на друга
позиция, докато натискате педала на спирачката, направете следното като временна
мярка за използване на селектора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато селекторът на предавките не може да бъде превключен от позиция Р на друга
позиция, дори след като сте извършили действията по-долу няколко пъти, може да има
повреда в системата за заключване на смяната на предавките. Закарайте автомобила
за преглед в най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu възможно най-скоро.

или

Бутон за включване

1. Натиснете докрай педала на спирачката
и дръпнете добре ръчната спирачка.
2. Поставете
ключа
в
отвора
за
освобождаване на заключването на
смяната на предавките.

СЪВЕТ
• За да предотвратите щети, сложете
кърпа и др., когато го поставяте
Отвор за
освобождаване на заключването
на смяната на предавките

3. Натиснете бутона за включване на
селектора на предавките и преместете
селектора, докато поставяте ключа в
отвора.

1

Бутон SET (Настройка)/Бутон -

2

Бутон RES (Рестартиране)

3

Бутон SET (Настройка)/Бутон +

4

Главен бутон

5

Бутон CANCEL (Отмяна)

№
1

2

3 4

Описание

Описание

1

Бутон SET (Настройка)/Бутон -

2

Бутон RES
(Рестартиране)/Бутон +

3

Главен бутон

4

Бутон CANCEL (Отмяна)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте круиз контрола по следните пътища, тъй като това би било опасно.
- Път с тежък трафик, например градски път
- Път, който включва остри завои и стръмни склонове надолу
- Заледен, заснежен или като цяло хлъзгав път
• Не използвайте функцията круиз контрол, когато теглите друг автомобил.
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Бутон SET (Настройка)

ВНИМАНИЕ
• Помнете, че ако вдигнете крака си от педала на газта, докато круиз контролът е
включен, скоростта на автомобила няма да намалее. Когато пътувате нагоре или
надолу по склонове, е възможно автомобилът да увеличи или намали скоростта
си, въпреки че круиз контролът е включен. Ако това се случи, докато шофирате
нагоре по склон, натиснете педала на газта, за да поддържате желаната скорост.
Ако това се случи, докато шофирате надолу по склон, натиснете педала на
спирачката, което едновременно ще изключи круиз контрола и ще намали
скоростта на автомобила.

Тип 1

Тип 2

Светлинен индикатор за
круиз контрол (Зелен)

• Задайте скоростта на автомобила в подходящ диапазон спрямо пътните условия,
заобикалящата среда и ограниченията на скоростта.

4-155

Използвайте педала на газта, за да
зададете желаната скорост на автомобила
от приблизително 30 км/ч или повече (тип
1) или приблизително 40 км/ч или повече
(тип 2). След като достигнете желаната
скорост, натиснете бутона SET (Настройка).
Скоростта на автомобила в момента, в
който натиснете бутона, се запаметява в
системата и ви позволява да шофирате с
автоматично поддържане на зададената
скорост, без да натискате педала на газта.
В същото време светлинният индикатор за
круиз контрола светва в зелено.

• Докато круиз контролът работи, не се осъществява контрол над ускоряването
и спирането спрямо автомобила отпред. Натискайте педала на газта или на
спирачката при необходимост
• Ако усещате някаква нередност, докато използвате круиз контрола, изключете
функцията от главния бутон и възможно най-скоро посетете вашия оторизиран
сервиз на Isuzu за преглед на автомобила.
• Когато използвате круиз контрол при модели с адаптивен круиз контрол,
проверете дисплея, за да видите кой режим е избран - адаптивен или обикновен
круиз контрол.
- Когато е избран адаптивният круиз контрол, светлинният индикатор за
адаптивния круиз контрол светва.
- Когато е избран круиз контролът, светлинният индикатор за круиз контрола
светва.

Задаване на желаната скорост на автомобила
Главен бутон
Тип 1

Тип 2

1. Натиснете главния бутон, за да го
включите в позиция ON. Светлинният
индикатор за круиз контрола светва в
бяло.

Светлинен индикатор за круиз контрол (Бял)

Ускоряване при шофиране с круиз контрол
Ако искате да ускорите временно, за да изпреварите друг автомобил, докато шофирате
с круиз контрол, натиснете педала на газта. Когато отпуснете педала на газта, скоростта
ще се върне към предварително зададената.

Промяна на скоростта на круиз контрола
Бутон +
Тип 1

Тип 2

Когато увеличавате скоростта на
автомобила

Когато натиснете бутона +, скоростта се
увеличава, докато задържате бутона.
След като скоростта се увеличи до желаната
и освободите бутона +, зададената скорост
се променя на новата скорост. Ако искате
да увеличите скоростта бързо, натиснете
педала на газта и ускорете до желаната
скорост. След това натиснете бутона SET
(Настройка).
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Когато увеличавате скоростта на
автомобила малко

При модели с бутон за круиз контрол (тип
1), ако натиснете бутона + и го освободите
веднага, зададената скорост на автомобила
се увеличава с 1 км/ч с всяко натискане.
Като натиснете и задържите бутона,
скоростта се увеличава на интервали по 5
км/ч.
При модели с бутон за круиз контрол (тип
2), ако натиснете бутона SET (Настройка) и
го освободите веднага, зададената скорост
на автомобила се увеличава с 1 км/ч с
всяко натискане.

- Бутон
Тип 1

Тип 2

Когато отменяте круиз контрола
Главен бутон
Тип 1

Тип 2

Бутон CANCEL (Отмяна)
Тип 1

Тип 2

Когато намалявате скоростта на
автомобила

Когато натиснете бутона -, скоростта
намалява, докато задържате бутона.
След като скоростта се намали до желаната
и освободите бутона -,
зададената скорост се променя на новата
скорост. Ако искате да намалите скоростта
бързо, натиснете педала на спирачката, за
да отмените круиз контрола и намалете
до желаната скорост. След това натиснете
бутона SET (Настройка).

Когато намалявате скоростта на
автомобила малко

При модели с бутон за круиз контрол (тип
1), ако натиснете бутона - и го освободите
веднага, зададената скорост на автомобила
се намалява с 1 км/ч с всяко натискане. Като
натиснете и задържите бутона, скоростта
се намалява на интервали по 5 км/ч.
При модели с бутон за круиз контрол (тип
2), ако натиснете бутона SET (Настройка) и
го освободите веднага, зададената скорост
на автомобила се намалява с 1 км/ч с всяко
натискане.
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Английски

Турски

Натиснете главния бутон за круиз контрола
отново, за да го превключите в позиция
OFF. Светлинният индикатор за круиз
контрола ще изгасне.
Ако круиз контролът е отменен автоматично
от системата, съобщението Cruise control canceled (Отменен круиз контрол)
се изписва на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди. След това
светлинният индикатор за круиз контрола
ще изгасне.
Круиз контролът се отменя в следните
случаи.
• Когато педалът на спирачката е
натиснат.
• Когато педалът на съединителя
е натиснат (модели с механична
трансмисия).
• Когато скоростта на автомобила
намалява до приблизително 30 км/ч или
по-малко (тип 1) или приблизително 40
км/ч или по-малко (тип 2).
• Когато има нередност в системата за
контрол на двигателя.
• При смяна на предавките.
• Когато натиснете бутона CANCEL
(Отмяна).
• Когато автомобилът е спрян временно
и селекторът на предавките е зададен
в позиция N (модели с автоматична
трансмисия).
• Когато Електронната стабилизираща
система (ESC) или Системата за
контрол на сцеплението (TCS) е
активирана.

СЪВЕТ
• Когато не използвате круиз контрола,
се уверете, че сте го изключили.

4-158

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-159

Когато се върнете към шофиране с круиз контрол

Антиблокираща система на спирачките (ABS)

Ако сте отменили круиз контрола при следните условия, можете да се върнете към
настройките за шофиране с круиз контрол преди отмяната, като натиснете бутона RES
(Рестартиране). Тогава светлинният индикатор за круиз контрола светва в зелено.
• Когато натиснете педала на спирачката.
• При смяна на предавките.
• Когато натиснете бутона CANCEL (Отмяна).

Колелата може да блокират и поднесат при рязко спиране или спиране върху хлъзгава
пътна настилка, например заснежен път. Системата ABS е устройство, което предотвратява поднасянето на колелата, като засича хлъзгава настилка при спиране и осигурява
стабилност на посоката и управлението на автомобила. ABS помага само при хлъзгава
настилка и няма да предотврати инцидент, ако надвишите безопасната скорост на
шофиране спрямо условията на пътя. Винаги шофирайте безопасно.

ВНИМАНИЕ
• Когато е активирано заключването на задния диференциал (модели със
заключване на задния диференциал), Антиблокиращата система на спирачките
(ABS) не работи.
• Спирачният път при хлъзгава настилка е по-дълъг в сравнение с този при
нормален сух път, дори за автомобил, оборудван с Антиблокираща система на
спирачките (ABS). Освен това спирачният път може малко да се удължи при
дълбок сняг и върху чакъл, когато Антиблокиращата система на спирачките
(ABS) се активира. Затова винаги имайте предвид състоянието на пътя и на
гумите (вид гуми и степен на износване), изградете си навици за безопасно
шофиране и шофирайте, спазвайки безопасна дистанция до автомобила
отпред.
• Антиблокиращата система на спирачките (ABS) не предотвратява инциденти,
ако не шофирате безопасно. Шофирайте с безопасна скорост.
• Сложете гуми с посочените размери, от една и съща марка и с един и същи
дизайн на грайферите (включително зимните гуми) на всички колела. Ако
сложите различни гуми, спирачният път се удължава и стабилността на
управление на посоката намалява. Това е много опасно.
• Кормилното управление при рязко спиране (когато Антиблокиращата система
на спирачките (ABS) работи) създава леко различно усещане от усещането,
когато спирачките не са приложени. Имайте предвид това и управлявайте
волана внимателно.

СЪВЕТ
• Шофирането по пясък или кален път може да има неблагоприятен ефект върху
спирачките и ABS сензорите. Измийте автомобила, за да премахнете пясъка и
калта, след като сте шофирали по пясък или кален път.
• Преди да измиете автомобила, погрижете се да не попада вода върху компонентите на системата ABS (сензори и задвижващи механизми). Особено когато
използвате уред за измиване под високо налягане, внимавайте да не попадне
вода директно върху компонентите на ABS и техните конектори.
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[Това не са признаци за неизправност на Антиблокиращата система на
спирачките (ABS)]
• Веднага след стартиране на двигателя, може да се чуе звук от двигателното
отделение. Този звук е от самостоятелната проверка на Антиблокиращата
система на спирачките (ABS). Освен това може да усетите вибрации, ако в
същото време е натиснат педала на спирачката.
• Когато Антиблокиращата система на спирачките (ABS) работи, се усещат
вибрации в педала на спирачката и волана и може да чуете как системата
работи. Това е нормално, когато Антиблокиращата система на спирачките
(ABS) работи правилно.
• По-вероятно е Антиблокиращата система на спирачките (ABS) да се активира,
когато спирачката е активирана по време на завиване или при преминаване
по неравности. Това е така, защото вътрешните колела или колелата, които са
преминали по неравности, могат да блокират.
• Антиблокиращата система на спирачките (ABS) не се активира веднага след
стартиране на двигателя. Въпреки че Антиблокиращата система на спирачките
(ABS) работи, когато автомобилът се движи със скорост, по-голяма или равна
на определена ниска скорост, системата се дезактивира, когато автомобилът
намали скоростта си.
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Признаци на работа и грешки в Антиблокиращата
система на спирачките (ABS)
Предупредителен индикатор за
Антиблокиращата система на
спирачките (ABS)

Признаци на работа на Антиблокиращата
система на спирачките (ABS)
Когато Антиблокиращата система на
спирачките (ABS) е активирана, се усещат
леки вибрации в педала на газта и волана
и може да се чуе звук от компонентите на
системата.
Повреда в Антиблокиращата система на
спирачките (ABS)
Когато предупредителният индикатор за
Антиблокиращата система на спирачките
(ABS) извършва някое от следните
действия, системата може да е повредена.
Свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Ако предупредителният индикатор
за Антиблокиращата система на
спирачките (ABS) светне, докато
шофирате.
• Индикаторът не светва, когато бутонът
Start/Stop е превключен на ON (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране)или когато контактният
ключ е завъртян в позиция ON (модели
без Пасивна система за влизане и
стартиране).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори
да
има
проблем
с
Антиблокиращата
система
на
спирачките (ABS), обикновените
спирачки ще продължат да работят
н о р м а л н о . А н т и бл о к и р а щ ата
система на спирачките (ABS) обаче
няма да работи.

Предупредителен индикатор за
Антиблокиращата система на
спирачките (ABS)
→ Вижте стр. 4-56
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Предпазни мерки при шофиране на автомобил, оборудван
с Антиблокираща система на спирачките (ABS)
Антиблокиращата система на спирачките (ABS) не е устройство, което позволява
шофиране и спиране при условия, надхвърлящи границите на безопасното шофиране.
Винаги шофирайте безопасно.

ВНИМАНИЕ
• Когато спирате рязко, натиснете и задръжте педала на спирачката силно, за да
може Антиблокиращата система на спирачките (ABS) да се активира.
• Когато спирате рязко, не помпайте спирачките (натискане и отпускане на педала на
спирачката малко по малко). Помпането на спирачките ще увеличи спирачния път.
• Спирачният път при хлъзгава настилка е по-дълъг в сравнение с този при нормален
сух път, дори за автомобил, оборудван с Антиблокираща система на спирачките
(ABS). Когато Антиблокиращата система на спирачките (ABS) бъде активирана при
посочените по-долу състояния на пътната настилка, спирачният път може малко
да се удължи в сравнение с този на автомобили без Антиблокираща система на
спирачките (ABS). Затова винаги имайте предвид състоянието на пътя и на гумите
(вид гуми и степен на износване), изградете си навици за безопасно шофиране и
шофирайте, спазвайки безопасна дистанция до автомобила отпред.
- Когато шофирате по чакъл или по силно заснежен път.
- Когато използвате вериги за гуми.
- Когато преминавате през пътни връзки или неравности по пътя, например
светлоотразители.
- Когато шофирате по неравен, павиран или черен път.
- Когато преминавате през метални плочи или капаци на шахти.
• Антиблокиращата система на спирачките (ABS) не работи при поднасяне на
колелата по време на старт от място, ускоряване и завиване, които не включват
използване на спирачките. По много хлъзгав заледен път гумите могат да изгубят
сцепление и воланът може да не успее да контролира посоката на автомобила,
което да доведе до много нестабилно шофиране. Винаги шофирайте автомобила
с безопасна скорост, подходяща за пътната настилка и състоянието на гумите и
избягвайте рязкото спиране.
• Ако рязко използвате спирачната сила на двигателя по много хлъзгав заледен
път, задвижващите колела могат да блокират (тогава Антиблокиращата система
на спирачките (ABS) не работи) и може да изгубите контрол над автомобила.
Ако това се случи при автомобил с механична трансмисия, освободете педала
на съединителя или задайте скоростния лост в позиция N, за да попречите на
спирачната сила на двигателя да повлияе на задвижващите колела. След това
шофирайте със скоростен лост, зададен на подходящата предавка.
• Когато Антиблокиращата система на спирачките (ABS) бъде активирана, може
да усетите лека вибрация (особено ако пътната настилка е различна под левите
и десните колела) и дръпване на педала на спирачката и волана. Освен това се
чува звук от задвижващите механизми на Антиблокиращата система на спирачките
(ABS). Това не е признак за неизправност. Запазете спокойствие и управлявайте
волана правилно.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD)
Електронното разпределение на спирачното усилие (EBD) е функция, която използва
Антиблокиращата система на спирачките (ABS), за да разпределя спирачното
усилие идеално между предните и задните колела с цел да компенсира промяна в
натоварването или преместване на натоварването поради ускоряване или намаляване
на скоростта, като така предотвратява преждевременно блокиране на задните колела.

ВНИМАНИЕ
• Ако възникне проблем с функцията EBD, предупредителният индикатор за
Антиблокиращата система на спирачките (ABS) и предупредителният индикатор
за спирачната система ще светнат едновременно.
• Задните колела ще се блокират по-лесно, ако има проблем с функцията EBD.
Посетете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед и сервизно
обслужване възможно най-скоро.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато Електронното разпределение на спирачното усилие (EBD) работи, педалът
на спирачката може леко да се върне нагоре или може да чуете звук, подобен
на звука, генериран при активиране на Антиблокиращата система на спирачките
(ABS). И двете не са признак за неизправност.
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Електронна стабилизираща система (ESC)

Електронната стабилизираща система (ESC) подобрява безопасността и стабилността
на автомобила. Електронната стабилизираща система (ESC) контролира мощността на
двигателя и прилага спирачки на колелата, които имат нужда от това, за да предотврати
буксуването при потегляне или ускоряване по хлъзгава пътна настилка, да поддържа
мощност на задвижване, да предотвратява поднасянето и да подобрява стабилността на
автомобила. Електронната стабилизираща система (ESC) има различни сензори, които
засичат бърза промяна в състоянието на автомобила по време на шофиране. Системата
за контрол на сцеплението (TCS) контролира мощността на двигателя и прилага спирачки
на колелата, които имат нужда от това, за да предотврати буксуването при потегляне или
ускоряване.
Обикновено и Електронната стабилизираща система (ESC), и Системата за контрол на
сцеплението (TCS) се активират автоматично, когато двигателят стартира. Чрез бутона за
изключване на Електронната стабилизираща система (ESC), тя може да се дезактивира
(статус спиране на работа) или може да се отмени само функцията на Системата за
контрол на сцеплението (TCS) (статус спиране на работа).

ВНИМАНИЕ
• Когато бутонът за режим 4WD е зададен на 4L (4WD, ниски) (модели с 4WD),
предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC), светлинният индикатор за изключване на Електронната стабилизираща
система (ESC) и светлинният индикатор за изключване на Системата за контрол
на сцеплението (TCS) светват и функцията на ESC и TCS за управление на
мощността на двигателя няма да се активира. В този случай обаче функцията
за контрол на спирачките на Системата за контрол на сцеплението (TCS) ще
продължи да бъде активна.
• Когато е активирано заключването на задния диференциал (модели със
заключване на задния диференциал), Електронната стабилизираща система
(ESC) и Системата за контрол на сцеплението (TCS) не се активират.
• Когато Електронната стабилизираща система (ESC) работи, предупредителният
индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC) мига.
• Предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC)
мига и когато функционира само Системата за контрол на сцеплението (TCS).
• Когато предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC) мига, пътната настилка е хлъзгава или ускоряването е прекалено бързо.
Намалете натиска върху педала на газта и шофирайте внимателно.
• Предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC)
може да започне да мига и когато натиснете докрай педала на газта по пътища,
които не са хлъзгави, например сухи асфалтирани пътища. Това е нормално
състояние, което предвижда поднасяне и поема контрола.
• Дори при модели, оборудвани с Електронна стабилизираща система (ESC),
когато шофирате по заснежен или заледен път, слагайте вериги за гуми или
зимни гуми и шофирайте внимателно. Електронната стабилизираща система
(ESC) не е средство за драстично подобряване на стабилността на автомобила
при шофиране или потегляне, така че шофирайте внимателно по заснежени или
заледени пътища.
• Когато сложите вериги за гуми, може да ви е по-лесно да потеглите по заледен
склон, ако само Системата за контрол на сцеплението (TCS) е дезактивирана.
Имайте предвид обаче, че дезактивирането на Системата за контрол на
сцеплението (TCS) ще доведе до намалена стабилност на автомобила.
ВНИМАНИЕ (Продължение)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ВНИМАНИЕ (Продължение)
• Сложете гуми с посочените размери, от една и съща марка, един и същ тип и
с един и същи дизайн на грайферите (включително зимните гуми) на всички
колела. Освен това не слагайте и не използвайте гуми със значителна разлика
в степента на износване. Ако използвате гуми, които не са от посочения размер,
различни гуми или гуми със значителни разлики в степента на износване,
Електронната стабилизираща система (ESC) може да не работи правилно.
• Ако диаметърът на гумите е различен, например при поставяне на вериги
или резервна гума, Електронната стабилизираща система (ESC) може да не
работи правилно.
• Ако частите, свързани с окачването, със спирачките или с двигателя се
заменят с части, които не са оригинални части на Isuzu или са модифицирани,
Електронната стабилизираща система (ESC) може да не работи правилно.
• Не монтирайте диференциал с ограничено приплъзване (LSD). Електронната
стабилизираща система (ESC) може да не работи правилно.
• Консултирайте се с вашия оторизиран сервиз на Isuzu за замяната или
поправката на волана или на частите, свързани с кормилното управление.
На волана има сензор, който засича условията на шофиране, и Електронната
стабилизираща система (ESC) може да не работи правилно, ако централната
позиция на волана не е изравнена.
• Не теглете автомобила, когато бутонът Start/Stop е на ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране) или контактният ключ е в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане и стартиране), ако само предните
или само задните колела са повдигнати. Електронната стабилизираща система
(ESC) може да се активира и да причини инцидент.

ЗАБЕЛЕЖКА
[Това не са признаци за неизправност на Електронната стабилизираща система
(ESC)]
• Веднага след стартиране на двигателя, може да се чуе звук от двигателното
отделение. Този звук е от самостоятелната проверка на Електронната
стабилизираща система (ESC). Освен това може да усетите вибрации, ако в
същото време е натиснат педала на спирачката.
• Когато Електронната стабилизираща система (ESC) работи, педалът на
спирачката може да има леко движение или да го усещате стегнат. Освен това
каросерията на автомобила може да вибрира или може да чувате звуци. Това е
нормално за работата на Електронната стабилизираща система (ESC).
• Електронната стабилизираща система (ESC) не се активира веднага след
стартиране на двигателя. Електронната стабилизираща система (ESC) работи,
когато автомобилът се движи със скорост, по-голяма или равна на определена
ниска скорост.
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Бутон за изключване на Електронната стабилизираща
система (ESC)

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако двигателят е спрян и след това
стартиран отново, докато Системата
за контрол на сцеплението (TCS) е
изключена, системата автоматично
ще се активира отново.

Когато излизате от кал или пресен сняг, докато Електронната стабилизираща система (ESC)
и Системата за контрол на сцеплението (TCS) работят, мощността на двигателя може да не
се увеличи, дори когато натискате педала на газта, което прави излизането трудно. В такива
случаи, ако натиснете бутона за изключване на Електронната стабилизираща система (ESC), ще
улесните излизането. Електронната стабилизираща система (ESC) може да се изключи от бутона
за изключване на Електронната стабилизираща система (ESC) или може да се изключи само
Системата за контрол на сцеплението (TCS) (функция за задържане на въртенето на гумите при
потегляне или ускоряване) в Електронната стабилизираща система (ESC).

Когато отменяте Електронната
стабилизираща система (ESC)

Когато Електронната стабилизираща система
(ESC) е активна, след като двигателят
стартира, натиснете бутона за изключване
на Електронната стабилизираща система
(ESC)в продължение на около 5 секунди, за
да отмените Електронната стабилизираща
система (ESC), при което ще светне
светлинният индикатор за изключване на
Електронната
стабилизираща
система
(ESC) на инструменталния панел. Когато
натиснете бутона отново за около 1 секунда,
Електронната стабилизираща система (ESC)
ще се включи отново.

Когато отменяте Системата за контрол
на сцеплението (TCS)

Светлинен индикатор за
изключване на Системата за
контрол на сцеплението (TCS)

Когато Електронната стабилизираща система
(ESC) е активна, след като двигателят стартира,
натиснете бутона за изключване на Електронната
стабилизираща система (ESC)в продължение
на около 1 секунда, за да отмените Системата
за контрол на сцеплението (TCS), при което ще
светне светлинният индикатор за изключване
на Системата за контрол на сцеплението
(TCS) на инструменталния панел. Когато
натиснете бутона отново за около 1 секунда,
Системата за контрол на сцеплението (TCS)
ще се включи отново. Когато бутонът за режим
4WD е зададен на 4L (4WD, ниски) (модели с
4WD), светлинният индикатор за изключване
на Системата за контрол на сцеплението (TCS)
на инструменталния панел светва и отменя
Системата за контрол на сцеплението (TCS).
Когато натиснете бутона отново за около 1
секунда, Системата за контрол на сцеплението
(TCS) ще се включи отново.

ВНИМАНИЕ
• Когато изключите Системата за контрол
на сцеплението (TCS), тя няма да
бъде активна, за да ви помага при
хлъзгава пътна настилка. Винаги
бъдете внимателни, когато шофирате по
хлъзгави пътища.
• Включете Системата за контрол на
сцеплението (TCS) при нормално
шофиране.
• Електронната стабилизираща система
(ESC) ще бъде активна, дори ако
Системата за контрол на сцеплението
(TCS) е изключена. Когато обаче бутонът
за режим 4WD е зададен на 4L (4WD,
ниски)(модели с 4WD), Електронната
стабилизираща система (ESC) няма да
бъде активна
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ВНИМАНИЕ

Светлинен индикатор за
изключване на Електронната
стабилизираща система (ESC)

• Когато
изключите
Електронната
стабилизираща система (ESC), тя
няма да бъде активна, за да ви помага
при хлъзгава пътна настилка. Винаги
бъдете внимателни, когато шофирате по
хлъзгави пътища.
• Включете Електронната стабилизираща
система (ESC) при нормално шофиране.
• Когато Електронната стабилизираща
система (ESC) е изключена, Системата
за контрол на сцеплението (TCS) също
ще бъде изключена, затова бъдете
внимателни, когато шофирате по
хлъзгави пътища.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако двигателят е спрян и след това
стартиран отново, докато Електронната
стабилизираща система (ESC) е
изключена, тя автоматично ще се
активира отново.
• Когато бутонът за режим 4WD е зададен
на 4L (4WD, ниски) (модели с 4WD),
Електронната стабилизираща система
(ESC) ще бъде отменена автоматично.
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Признаци на работа и грешки в Електронната
стабилизираща система (ESC)

Предупредителен индикатор
за Електронната стабилизираща
система ESC

Признаци на работа на Електронната
стабилизираща система (ESC)

Когато
Електронната
стабилизираща
система (ESC) работи, предупредителният
индикатор за Електронната стабилизираща
система (ESC) мига.

Повреда в Електронната
стабилизираща система (ESC)
Светлинен индикатор
за изключване на Системата за
контрол на сцеплението TCS

Светлинен индикатор
за изключване на Електронната
стабилизираща система ESC

Когато предупредителният индикатор за
Електронната стабилизираща система
(ESC) извършва някое от следните
действия, тя може да е повредена.
Свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Предупредителният
индикатор
за
Електронната стабилизираща система
(ESC) продължава да свети, докато
шофирате.
• Светлинният индикатор за изключване
на Системата за контрол на сцеплението
(TCS)
и
светлинният
индикатор
за изключване на Електронната
стабилизираща система (ESC) светват
по време на шофиране (когато не
използвате бутона за изключване на
Електронната стабилизираща система
(ESC)).
• Предупредителният
индикатор
за
Електронната стабилизираща система
(ESC), светлинният индикатор за
изключване на Системата за контрол
на сцеплението (TCS) и светлинният
индикатор
за
изключване
на
Електронната стабилизираща система
(ESC) не светват, когато бутонът Start/
Stop е превключен на ON (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ
е завъртян в позиция ON (модели
без Пасивна система за влизане и
стартиране).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако има повреда в Електронната
стабилизираща система (ESC), тя няма
да попречи на нормалното шофиране.
Електронната стабилизираща система
(ESC) обаче няма да функционира.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Предпазни мерки при шофиране за автомобили,
оборудвани с Електронна стабилизираща система (ESC)
ВНИМАНИЕ
• Електронната стабилизираща система (ESC) не е устройство, което позволява
шофиране при условия, надхвърлящи границите на безопасността. Винаги
шофирайте безопасно.
• Винаги се концентрирайте върху безопасното шофиране и не бъдете
прекалено самоуверени, само защото автомобилът е оборудван с Електронна
стабилизираща система (ESC), така че не шофирайте прекалено бързо и не
въртете волана прекалено рязко.
• Електронната стабилизираща система (ESC) не увеличава сцеплението на
гумите, макар че контролира приплъзването и поднасянето на автомобила и
подобрява стабилността му върху хлъзгава пътна настилка при потегляне и
ускоряване в сравнение с модел без Електронната стабилизираща система
(ESC). Върху заледен или хлъзгав път сцеплението на гумите намалява,
което намалява и контрола на волана, водейки до нестабилно поведение на
автомобила. Винаги шофирайте автомобила с безопасна скорост, подходяща
за пътната настилка и състоянието на гумите и избягвайте високите скорости.
• Електронната стабилизираща система (ESC) е система за поддържане на
мощността и стабилността на автомобила. Включвайте системата, дори когато
нямате нужда от нея. Когато системата е изключена, шофирайте внимателно с
безопасна скорост, подходяща за пътната настилка.
• Дори ако автомобилът ви е оборудван с Електронна стабилизираща система
(ESC), избягвайте внезапно натискане на педала на газта или съединителя
(модели с механична трансмисия) и рязко завъртане на волана. Особено
когато тръгвате по хлъзгав път, потегляйте бавно, както бихте направили, ако
автомобилът ви не беше оборудван с Електронна стабилизираща система
(ESC).
• Когато Електронната стабилизираща система (ESC) работи, предупредителният
индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC) мига.
• Предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC) мига и когато функционира само Системата за контрол на сцеплението
(TCS).
• Когато предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC) мига, пътната настилка е хлъзгава или ускоряването е прекалено бързо.
Намалете натиска върху педала на газта и шофирайте внимателно.
• Предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC) може да започне да мига и когато натиснете докрай педала на газта по
пътища, които не са хлъзгави, например сухи асфалтирани пътища. Това е
нормално състояние, което предвижда поднасяне и поема контрола.
• Дори при модели, оборудвани с Електронна стабилизираща система (ESC),
когато се движите по заснежен или заледен път, шофирайте внимателно и
сложете вериги или зимни гуми.
• Когато сложите вериги за гуми, може да ви е по-лесно да потеглите по заледен
склон, ако само Системата за контрол на сцеплението (TCS) е дезактивирана.
Имайте предвид обаче, че дезактивирането на Системата за контрол на
сцеплението (TCS) ще доведе до намалена стабилност на автомобила.
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• Когато Електронната стабилизираща система (ESC) работи, педалът на
спирачката може да има леко движение или да го усещате стегнат. Освен това
каросерията на автомобила може да вибрира или може да чувате звуци. Това е
нормално за работата на Електронната стабилизираща система (ESC).
• Ако има значително износване или влошаване на частите, свързани с окачването,
гумите, спирачките и др., предупредителният индикатор за Електронната
стабилизираща система (ESC) може да светне. В такъв случаи Електронната
стабилизираща система (ESC) може да не функционира правилно.
• Предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC)
може да светне, когато автомобилът е на въртяща се платформа на входа на
паркинг или на движещ се обект и т.н. В такива случаи стартирайте двигателя
отново, след като автомобилът напусне платформата.
• Предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC)
може да светне, когато шофирате по изключително стръмни пътища (наклоните
отстрани на състезателните писти и др.). В такъв случай Електронната
стабилизираща система (ESC) може да не функционира правилно, така че не
шофирайте по такива пътища.
• Предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC) може да се включи, когато кабелите на акумулатора са се откачили или
напрежението е ниско. Функцията на Електронната стабилизираща система
(ESC) се изключва, докато предупредителният индикатор за Електронната
стабилизираща система (ESC) свети, но индикаторът ще изгасне, ако шофирате
автомобила нормално известно време; след това функцията на Електронната
стабилизираща система (ESC) ще се възобнови. Ако предупредителният
индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC) продължи да свети,
дори след като сте шофирали известно време, се свържете с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
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Функция за подпомагане на спирането
Тази функция генерира по-голямо спирачно усилие, като увеличава силата, която
водачът прилага на педала на спирачката при рязко спиране, например в аварийни
ситуации.
Също така тази функция се активира, когато Автономната аварийна спирачка (AEB) се
активира или когато спирачката е приложена по време на Предупреждение за челен
сблъсък.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Функцията за подпомагане на спирането не е автоматична спирачка. Тази
функция работи при рязко спиране, но не позволява спиране при условия,
надхвърлящи границите на безопасността. Освен това тази функция може да не
работи в някои ситуации. Винаги шофирайте безопасно.

ВНИМАНИЕ
• Когато е активирано заключването на задния диференциал (модели със
заключване на задния диференциал), функцията за подпомагане на спирането
не работи.
• Ако предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC) свети, функцията за подпомагане на спирането не работи.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато функцията за подпомагане на спирането работи, се случва следното,
но това не е признак за неизправност. Продължавайте да натискате педала на
спирачката.
- Чува се звук.
- Педалът на спирачката вибрира.
- Усещането за педала на спирачката при натискане се променя.
• Отпускането на педала на спирачката, докато функцията за подпомагане на
спирането работи, може да отмени функцията.
• Усещането за педала на спирачката при натискане се променя. Например може
да усещате педала на спирачката твърд или сякаш бива дърпан надолу.
• Ако натиснете педала на спирачката отново, след като функцията за подпомагане
на спирането е отменена, спирачката може да бъде приложена нормално.

4-172

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-173

Авариен стоп (ESS)

Система за подпомагане при потегляне

Аварийният стоп (ESS) е функция, която предупреждава автомобила отзад, като
автоматично мига с всички мигачи с висока честота, когато вашият автомобил спре
рязко, докато шофирате с приблизително 60 км/ч или повече, за да намали опасността
от сблъсъци.

Системата за подпомагане при потегляне по наклон подпомага водача, като
предотвратява движението на автомобила назад, което се случва, когато потегляте по
стръмен склон. Когато водачът премести крака си от педала на спирачката към педала
на газта, спирачките задържат максимум за около 2 секунди.

Светлинен индикатор за мигач

Когато Аварийният стоп (ESS) работи, и
двата светлинни индикатора за мигач на
инструменталния панел мигат.

Системата за подпомагане при потегляне по наклон ще работи, ако всички условия подолу са изпълнени:
• Когато автомобилът потегля напред или назад по склон
• Когато автомобилът е спрян и педалът на спирачката е здраво натиснат
• Когато ръчната спирачка е освободена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато спирате по хлъзгав път, Антиблокиращата система на спирачките (ABS)
се активира и Аварийният стоп (ESS) може да се включи.
• Аварийният стоп (ESS) спира да работи и всички мигачи изгасват в следните
ситуации.
- Когато рязкото намаляване на скоростта спре.
- Когато педалът на спирачката е отпуснат.
- Когато Антиблокиращата система на спирачките (ABS) спре да работи.
- Когато бутонът за аварийните светлини е натиснат.
• Когато бутонът за аварийните светлини е натиснат и всички мигачи мигат,
Аварийният стоп (ESS) не работи.
• Когато е активирано заключването на задния диференциал (модели със
заключване на задния диференциал), Аварийният стоп (ESS) не работи.

• Системата за подпомагане при потегляне по наклон не помага за спиране на
автомобила на склон. Автомобилът може да потегли, ако натискът върху педала
на спирачката отслабне, когато автомобилът е спрян на склон, дори системата
да работи нормално. Поради това е необходимо да продължите да натискате
силно педала на спирачката, докато автомобилът е спрял.
• Не надценявайте ефективността на системата за подпомагане при потегляне
по наклон. Това може да доведе до внезапно задвижване на автомобила, когато
потегляте, което може да причини инцидент. Потегляйте, само след като сте
проверили зоната около автомобила, с подходящата процедура.
• Потегляйте, веднага след като сте вдигнали крака си от педала на спирачката.
Ако автомобилът започне да се движи назад, поради инерцията по склонове и
др., двигателят може да блокира, ефективността на спирачките ще намалее и
воланът ще стане труден за управление, което може да причини инцидент.

ВНИМАНИЕ
• Когато е активирано заключването на задния диференциал (модели със
заключване на задния диференциал), системата за подпомагане при потегляне
по наклон не работи.
• Системата за подпомагане при потегляне по наклон може да не работи, когато
предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC)
светне. Бъдете особено внимателни, ако предупредителният индикатор за
Електронната стабилизираща система (ESC) свети, когато потегляте.
• Автомобилът може да потегли назад поради товара си, когато шофирате по
изключително стръмни склонове или лоша пътна настилка (например заледен
или кален път).
• Системата за подпомагане при потегляне по наклон може да не работи, ако
педалът на спирачката не е добре натиснат, когато автомобилът е спрял, или в
зависимост от броя пътници или теглото на товара.
• Системата за подпомагане при потегляне по наклон не може да забави
движението на автомобила назад за повече от 2 секунди.
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• Когато системата за подпомагане при потегляне по наклон функционира, ще се
случи следното, което не е индикация за неизправност:
- Усещането за педала на спирачката при натискане ще се промени.
- Педалът на спирачката ще вибрира.
- Ще бъдат генерирани звуци от педала на спирачката.
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Система за контрол при спускане по наклон
"Контрол при спускане по наклон" е система, която подпомага стабилността по
време на шофиране, като контролира спирачките, за да поддържа постоянно ниска
скорост при спускане по стръмни склонове или по хлъзгави офроуд пътища, където
само спирачната сила на двигателя не е достатъчна. Когато системата за контрол
при спускане по наклон работи, можете да регулирате скоростта на автомобила, като
натискате педала на газта или спирачката.

ВНИМАНИЕ
• Когато е активирано заключването на задния диференциал (модели със
заключване на задния диференциал), системата Контрол при спускане по
наклон не работи.
• Не разчитайте прекалено на системата Контрол при спускане по наклон. Когато
се спускате по много стръмни склонове, заледени или кални пътища или в
зависимост от тежестта на товара, може да е трудно да поддържате постоянна
скорост. Тъй като неочаквано може да възникне инцидент в такива ситуации,
натискайте педала на спирачката при необходимост.
• Температурата на течността в спирачната система може да се повиши, когато
я използвате постоянно за дълъг период от време, което ще дезактивира
системата Контрол при спускане по наклон.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Докато системата за контрол при спускане по наклон функционира, може да се
случи следното, без това да е признак за неизправност.
- Може да се чуят звуци от двигателното отделение и др. по време на работа.
- Когато натиснете педала на спирачката, има повече съпротивление от
обичайното или усещате педала по странен начин.
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Работа със системата Контрол при спускане по наклон
Модели с механична трансмисия
Тип 1

Тип 2

1. Системата се активира с натискане
на бутона за системата Контрол при
спускане по наклон.
Когато
системата
се
активира,
светлинният индикатор за контрол при
спускане по наклон, разположен на
инструменталния панел, ще светне.
2. При модели с механична трансмисия
задайте скоростния лост в позиция,
различна от N, и можете да потеглите.
При модели с автоматична трансмисия
задайте селектора на предавките в
позиция, различна от Р или N, и можете
да потеглите.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При
модели
с
механична
трансмисия се препоръчват позиции
на скоростния лост 1, 2 или R. При
модели с автоматична трансмисия
се
препоръчват
позиции
на
селектора на предавките D или R.

Модели с автоматична трансмисия

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Светлинен индикатор за контрол при
3. Когато шофирате, системата Контрол
Проверка
на работата на
ESC, работа, грешка
спускане по наклон
при спускане по наклон ще работи,

когато всички условия по-долу са
изпълнени. Когато системата Контрол
при спускане по наклон работи,
светлинният индикатор за системата ще
мига.
• Стръмен склон
• Скоростта на автомобила е между
много ниска скорост и приблизително
30 км/ч
• Педалът на газта не е натиснат

ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата
автоматично
ще
контролира спирачките, за да
предотврати
увеличаването
на
скоростта на автомобила, докато
контролът при спускане по наклон
работи.
• Когато системата Контрол при
спускане
по
наклон
работи,
стоповете ще се включат.
• Когато системата Контрол при
спускане по наклон работи, е
възможно да натиснете педала
на спирачката, за да намалите
скоростта, или да натиснете педала
на газта, за да увеличите скоростта
до30 км/ч или по-малко.
• Когато системата Контрол при
спускане по наклон е активирана,
тя може да работи и когато пътувате
по равен път или правите обратен
завой.
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Дезактивиране на системата
Контрол при спускане по наклон
ВНИМАНИЕ

• Когато Електронната стабилизираща система (ESC) или Системата за контрол
на сцеплението (TCS) работят, системата Контрол при спускане по наклон се
дезактивира. Когато това се случи, регулирайте скоростта на автомобила, като
натискате педала на спирачката.
• Когато температурата на течността в спирачната система се повиши, системата
Контрол при спускане по наклон може да се дезактивира.
Светлинен индикатор за контрол при
спускане по наклон

Предупредителен индикатор за
Електронната стабилизираща
система (ESC)

Когато системата Контрол при спускане по
наклон работи, тя се връща към активното
си състояние и светлинният индикатор
светва, когато някое от следните условия
бъде изпълнено:
• Когато селекторът на предавките е в
позиция Р или N (модели с автоматична
трансмисия)
• Когато наклонът стане по-малко
стръмен
• Когато скоростта на автомобила
надхвърля приблизително 30 км/ч
• Когато автомобилът спре
Когато системата Контрол при спускане по
наклон работи или е в активно състояние,
тя се дезактивира и светлинният индикатор
изгасва, когато някое от следните условия
бъде изпълнено:
• Когато натиснете бутона за системата
Контрол при спускане по наклон
• Когато скоростта на автомобила
надхвърля приблизително 50 км/ч
• Когато има нередност в системите,
свързани с контрола при спускане по
наклон или спирачната система

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато има нередност в системите,
свързани с контрола при спускане
по наклон или спирачната система,
предупредителният
индикатор
за Електронната стабилизираща
система (ESC) ще светне.
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Контрол на клатенето на ремаркето
Системата за контрол на клатенето на ремаркето е система, която помага за
стабилизиране на автомобила чрез контрол на мощността на двигателя и прилагане на
спирачките при появата на клатене.
Ако ремаркето започне да се клати, дръжте автомобила в права линия и постепенно
отпуснете педала на газта, за да намалите скоростта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата за контрол на клатенето на ремаркето не работи всеки път, когато се
появи клатене на ремаркето. Системата за контрол на клатенето на ремаркето
може да не работи в зависимост от автомобила, ремаркето, условията на
шофиране, пътните условия, времето и други условия. Не разчитайте прекалено
много на системата за контрол на клатенето на ремаркето и винаги шофирайте
безопасно.
• Ако ремаркето започне да се клати, не ускорявайте.
• Ако ремаркето започне да се клати, избягвайте да прилагате спирачките силно
и рязко.
• Ако ремаркето започне да се клати, не се опитвайте да контролирате клатенето
чрез кормилното управление.

ВНИМАНИЕ
• Когато е активирано заключването на задния диференциал (модели със
заключване на задния диференциал), системата за контрол на клатенето на
ремаркето не работи.
• Ако ремаркето започне да се клати, когато шофирате с приблизително 65
км/ч или повече, системата за контрол на клатенето на ремаркето може да се
активира.
• Ако ремаркето започне да се клати, проверете състоянието на автомобила и
ремаркето.
• Когато продължите да шофирате, понеже не сте открили проблеми в автомобила
и ремаркето след появата на клатене, шофирайте със скорост, по-ниска от
скоростта в момента на клатенето на ремаркето.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато системата за контрол на клатенето на ремаркето работи, предупредителният
индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC) ще мига.
• При следните ситуации системата за контрол на клатенето на ремаркето може да
се активира, въпреки че автомобилът не тегли друг автомобил.
- Когато автомобилът е претоварен или товарът е натрупан нависоко
- Когато автомобилът се движи с висока скорост по път с много завои
- Когато автомобилът криволичи постоянно
• Когато системата за контрол на клатенето на ремаркето се активира, спирачното
усилие автоматично се прилага последователно на лявата и на дясната страна.
Ето защо автомобилът забавя скоростта си и се клати леко.
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Предупредителен индикатор за
Електронната стабилизираща
система (ESC)

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато Електронната стабилизираща
система (ESC) бъде изключена,
системата за контрол на клатенето
на ремаркето също ще се изключи.
Внимавайте, когато теглите ремарке.
• Когато системата за контрол на
клатенето на ремаркето работи,
стоповете ще се включат.
• Когато бутонът за режим 4WD е
зададен на 4L (4WD, ниски) (модели
с 4WD), системата за контрол на
клатенето на ремаркето няма да се
активира.
• Дори когато шофирате без ремарке,
системата за контрол на клатенето
на ремаркето може да се активира
в зависимост от условията на
шофиране.
• Когато има нередност в системите,
свързани с контрола на клатенето на
ремаркето или спирачната система,
предупредителният
индикатор
за Електронната стабилизираща
система (ESC) ще светне.
Теглене на ремарке

→ Вижте стр. 2-47

Спирачка против многократен сблъсък (MCB)
Спирачката против многократен сблъсък е функция, която намалява скоростта на
автомобила, като автоматично прилага спирачките в същия момент, в който се активира
въздушната възглавница при сблъсък. Тази функция допринася за смекчаването на
щетите от вторичен сблъсък и предотвратява навлизането на автомобила в насрещната
лента или излизането му от пътя.
Когато някоя от въздушните възглавници се активира поради сблъсък, спирачката се
прилага автоматично и стоповете светват.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Спирачката против многократен сблъсък работи, когато са изпълнени следните
условия.
- Когато въздушните възглавници работят нормално
- Когато спирачната система работи нормално
- Когато е включена Електронната стабилизираща система
• Спирачката против многократен сблъсък не работи, когато са изпълнени
следните условия.
- Когато въздушните възглавници не се активират, въпреки че е настъпил
сблъсък (например лек сблъсък или сблъсък в задната част на автомобила)
- Когато компонентите на системата са повредени от сблъсъка
- Когато педалът на газта е натиснат, докато спирачката против многократен
сблъсък работи

Система за празен ход
Системата за празен ход е система, която автоматично спира и рестартира двигателя,
за да подобри разхода на гориво, да намали вредните емисии и шума при работа на
празен ход, когато автомобилът е спрян временно, например в натоварен трафик или
на светофар.

СЪВЕТ
• Използвайте системата за празен ход, само когато спирате временно, например
на светофар. Когато спирате за дълги периоди от време, спрете двигателя, като
превключите режим захранване на OFF (модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или завъртите контактния ключ в позиция LOCK (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато се появи проблем в системата за празен ход, светлинният индикатор
за изключване на системата за празен ход ще мига и системата няма да
работи.
Светлинен индикатор за изключване на
системата за празен ход
→ Вижте стр. 4-86
Предупредителен звуков сигнал
→ Вижте стр. 4-106
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Използване на системата за празен ход
Модели с механична трансмисия

Съединител

(Неутрална
позиция)

Светлинен индикатор за системата
за празен ход

1. Натиснете педала на спирачката и след
това педала на съединителя, за да спрете
автомобила напълно.
2. Превключете скоростния лост в позиция
N, докато педалът на съединителя е
натиснат.
3. Когато
освободите
педала
на
съединителя,
двигателят
спира
автоматично. В този момент светлинният
индикатор за системата за празен ход ще
светне.
4. Когато натиснете педала на съединителя,
двигателят се рестартира автоматично.
Когато
двигателят
се
рестартира,
светлинният индикатор за системата за
празен ход ще изгасне.
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ВНИМАНИЕ
• Дръжте педала на спирачката натиснат силно, когато двигателят е бил спрян
автоматично чрез системата за празен ход. Двигателят може да се рестартира и
автомобилът може да потегли напред, ако натискът върху педала на спирачката
отслабне.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако използвате функцията за автоматично стартиране на двигателя, докато
двигателят все още е активен, веднага след като е бил спрян автоматично от
системата за празен ход, стартерът може да не сработи веднага. Това е с цел
защита на компонентите на стартерната система на двигателя.

Функция за подпомагане при потегляне

Тази функция задържа спирачките за момент, за да попречи на автомобила да потегли
назад, дори ако педалът на спирачката бъде отпуснат при потегляне на автомобила
напред от спряло положение, при което двигателят е бил спрян автоматично.

ВНИМАНИЕ

Модели с автоматична трансмисия

Спирачка

(Автоматичен
режим)

Светлинен индикатор за системата
за празен ход

1. Двигателят ще спре автоматично, когато
автомобилът бъде спрян напълно чрез
натискане на педала на спирачката,
докато автомобилът се движи и
селекторът на предавките е в позиция D.
В този момент светлинният индикатор за
системата за празен ход ще светне.
2. Когато освободите педала на спирачката,
двигателят се рестартира автоматично.
Когато
двигателят
се
рестартира,
светлинният индикатор за системата за
празен ход

• Функцията за подпомагане при потегляне няма да работи, когато рестартирането
на двигателя е отменено по време на автоматично спиране на двигателя.
• Когато е активирано заключването на задния диференциал (модели със
заключване на задния диференциал), функцията за подпомагане при потегляне
не работи.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Функцията за подпомагане при потегляне работи не само по склонове, но и на
равни повърхности.
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Бутон за изключване на системата за празен ход
За да дезактивирате системата за празен
ход, натиснете бутона за изключване на
системата за празен ход.
Когато бутонът за изключване на системата
за празен ход бъде натиснат, системата се
дезактивира и светлинният индикатор за
изключване на системата за празен ход
светва.
Когато бутонът за изключване на системата
за празен ход бъде натиснат отново,
системата се активира.
Ако натиснете бутона за изключване
на системата за празен ход, докато
двигателят е спрян от системата за празен
ход, спирането на двигателя се отменя
и той бива рестартиран. В този момент
светлинният индикатор за системата за
празен ход ще светне.
Светлинен индикатор за изключване
на системата за празен ход
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Когато двигателят не е спрян автоматично от
системата за празен ход
Система за празен ход не работи, когато някое от следните условия е изпълнено. Ако
двигателят не е спрян автоматично от системата за празен ход, следните иконки се
извеждат на мулти информационния дисплей в зависимост от условията, които са
дезактивирали автоматичното спиране на двигателя.

Индикация на дисплея

Условие
• Когато педалът на спирачката е натиснат леко.
(модели с автоматична трансмисия)

Силното натискане на педала на спирачката изключва иконката на мулти
информационния дисплей и тогава двигателят спира автоматично.
Display indication

Индикация
на дисплея
Display
Display indication
indication

Условие
• Когато свалите крака си от педала на съединителя.
(модели с механична трансмисия)

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори ако системата за празен ход
е била дезактивирана, след като
двигателят е бил спрян, системата
се активира отново следващия път,
когато двигателят бъде стартиран.

Светлинен индикатор за системата
за празен ход
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Ако свалите крака си от педала на съединителя, иконката на мулти информационния
дисплей ще се изключи и тогава двигателят спира автоматично.
Дори ако системата за празен ход не работи, тя ще работи отново, ако автомобилът
се движи със скорост от приблизително 10 км/ч или повече и след това условията на
работа са изпълнени. Ако двигателят не е спрян автоматично от системата за празен
ход, следните иконки се извеждат на мулти информационния дисплей в зависимост от
условията, които са дезактивирали автоматичното спиране на двигателя.

Индикация на дисплея

Условие
• Когато селекторът на предавките е в позиция за
ръчен режим.

• Когато автомобилът е спрян и воланът е завъртян.

• Когато температурата на охлаждащата течност на
двигателя е висока или ниска.
• Когато работата на климатичната система е с
приоритет.
• Когато въздушният поток на климатичната система
е на максимална степен.
• Когато функцията за подгряване на стъклото е
включена.
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Индикация на дисплея
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Условие

Рестартиране на двигателя чрез системата за празен ход

• Когато автомобилът влезе в режим на зареждане на
акумулатора.
• Когато температурата на акумулатора е висока или
ниска.
• За известно време след като изводите на
акумулатора са свързани отново, например след
смяна на акумулатора.
• Когато акумулаторът не е зареден достатъчно (след
като автомобилът е бил паркиран за дълго време,
когато електрическото натоварване е голямо или
когато състоянието на акумулатора се е влошило)

Ако следните условия са изпълнени, докато двигателят е спрян автоматично от
системата за празен ход, светлинният индикатор за системата за празен ход мига и
системата автоматично рестартира двигателя. Когато спирането на двигателя от
системата за празен ход е отменено и двигателят се рестартира, следните иконки се
извеждат на мулти информационния дисплей в зависимост от условията, които са
накарали двигателя да се рестартира.

• Когато автомобилът е спрян на стръмен склон.
• Когато Антиблокиращата система на спирачките
(ABS) работи.
• Когато педалът на газта е натиснат.
• Когато вакуумното налягане на сервоспирачката е
ниско.
• Когато оборотите на двигателя са изключително
високи или ниски.
• Когато външната температура е висока или ниска.
• Когато скоростта на автомобила не надвишава
приблизително 10 км/ч след стартиране на
двигателя.
• Когато автомобилът е бил спрян след рязко
намаляване на скоростта.
• Когато предният капак е отворен.
• Когато вратата на водача е отворена.
• Когато предпазният колан на водача не е закопчан.
• Когато двигателят бъде стартиран, докато предният
капак е отворен.
• Когато светлинният индикатор за изключване на
системата за празен ход светва или мига.
• Когато системата за заключване на диференциала е
активирана. (модели със система за заключване на
задния диференциал)
• Когато е избран режим 4L (4WD, ниски). (модели с
4WD)
• Когато се осъществява регенерация на дифузера за
твърди частици.
• Когато Автономната аварийна спирачка (AEB)
активира автоматичната спирачка и автомобилът
спре.

Индикация на дисплея

–

Условие
• Когато селекторът на предавките е в позиция,
различна от D или N.
• Когато воланът се използва.
• Когато бутонът за изключване на системата за
празен ход бъде натиснат.
• Когато местите педала на спирачката, който
сте натиснали, нагоре или надолу или когато го
натиснете по-силно.
• Когато работата на климатичната система е с
приоритет.
• Когато въздушният поток на климатичната система
е на максимална степен.
• Когато функцията за затопляне на стъклото е
включена.
• Когато капацитетът на акумулатора е нисък.
•
•
•
•
•

Когато налягането на сервоспирачката е ниско.
Когато автомобилът започне да се движи.
Когато се появи проблем в свързана система.
Когато външната температура е висока или ниска.
Когато е минало известно време, докато двигателят
е спрян от системата за празен ход (модели с
механична климатична система).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Двигателят може да се рестартира автоматично, когато налягането на
сервоспирачката намалее поради натискане на педала на спирачката по-силно,
натискане на педала на спирачката отново и др.
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Ако долните условия са изпълнени, докато двигателят е спрян автоматично от системата
за празен ход, светлинният индикатор мига, предупредителен звуков сигнал прозвучава
периодично и системата автоматично рестартира двигателя.

Език

Индикация на дисплея

Условие

Английски
• Ако вратата от страната на водача е
отворена.
Турски

Английски
• Ако предпазният колан от страната на
водача е разкопчан.
Турски

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Когато двигателят не е рестартиран от
системата за празен ход
Английски

Турски

Ако долните условия са изпълнени,
докато двигателят е спрян автоматично
от системата за празен ход, светлинният
индикатор за изключване на системата за
празен ход мига и автоматичното стартиране
на двигателя от системата се отменя. В
този момент прозвучава предупредителен
звуков сигнал (продължителен звук) и на
мулти информационния дисплей се появява
съобщение. Тези действия продължават,
докато режим захранване не бъде зададен
в позиция OFF, контактният ключ не бъде
зададен в позиция LOCK или двигателят не
бъде стартиран ръчно.
• Когато предният капак е отворен.
• Бутонът за изключване на системата
за празен ход се натиска, когато
скоростният лост е в позиция, различна
от N. (модели с механична трансмисия)
• Когато се появи проблем в свързана
система.
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Наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM)

Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) е система, която помага на
водача да провери зоните отзад и отстрани на автомобила при смяна на лентата. Тази
система използва радарни сензори, за да засече наличието на автомобили, следващи
ви в съседни ленти, и информира водача с индикатора за мъртва точка на външното
огледало за обратно виждане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте визуално
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) е система, която
помага на водача да провери зоните отзад и отстрани на автомобила при смяна
на лентата. Ако разчитате изцяло на системата, може да причините сериозен
инцидент. Тъй като системата може да не работи в зависимост от ситуацията,
винаги проверявайте визуално зоните отзад и отстрани на автомобила и други
околни зони от съображения за безопасност по време на шофиране.
• Сензорите може да не засекат или може да имат трудности при засичането на
следните обекти.
- Малки мотоциклети, велосипеди и пешеходци
- Автомобили, чиято форма не отразява ефективно вълните на радара (спортни
автомобили и др.)
- Неподвижни обекти на пътя или отстрани на пътя
- Насрещни автомобили
- Автомобили в същата лента като вашия автомобил
- Автомобили, движещи се през 2 ленти от вас
- Автомобили в съседната лента, докато възнамерявате да изпреварите
автомобила отпред
- Автомобили, движещи се с много различна скорост от вашата
- Автомобили, намиращи се на късо разстояние от вашия автомобил
- Автомобили, които са в зоната на засичане (зона на близост), но не
приближават вашия автомобил (системата преценява, че даден автомобил се
приближава въз основа на данните от засичането на сензорите)
- Автомобили в зоната на засичане (зона на мъртвата точка), които се движат
приблизително с вашата скорост продължително време
- Автомобили, които остават в зоната на засичане, когато вашият автомобил
потегля от място
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• В следните ситуации функцията за засичане на сензорите може да се влоши и
Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) може да не работи
правилно.
- Когато силен удар по сензорите или около сензорите размести позицията или
посоката на сензорите.
- Когато някоя част от задната броня близо до сензорите е деформирана или
повредена.
- Когато кал, сняг, лед и/или други подобни субстанции са полепнали по
сензорите или около тях.
- Когато метеорологичните условия са лоши.
- Когато температурата около сензорите стане прекалено висока или ниска.
- Когато автомобилът е на стръмен склон.
- Когато много автомобили приближават вашия автомобил непрекъснато с
малко пространство между тях.
- Когато автомобилите в съседната лента са прекалено далеч от вашия
автомобил, например когато шофирате в широки ленти или отстрани на
лентата и т.н.
- Когато разликата между вашата скорост и скоростта на автомобила в
съседната лента варира.
- Когато има разлика във височината на вашия автомобил и автомобилите в
зоната на засичане.
- Когато шофирате по стръмен склон.
- Когато шофирате продължително нагоре и надолу по стръмни склонове.
- Когато шофирате по хълмисти пътища.
- Когато правите остър завой или дълъг завой.
- Когато шофирате по заснежен път продължително време.
• Когато теглите друг автомобил, изключете Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM), тъй като тя може да не работи нормално.
• Когато пътната лента е много тясна и другите автомобили се движат отстрани
на пътя, автомобили, които се движат през 2 ленти от вас, могат да бъдат
засечени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Индикаторът за мъртва точка може да светне, когато неподвижни обекти се
намират на пътя или отстрани на пътя, както следва.
- Пътни знаци
- Паркирани автомобили
- Мантинела или бетонна стена, намираща се близо до автомобила ви
- Входове на тунели и коловози за разминаване
• Индикаторът за мъртва точка може да светне в следните ситуации.
- Когато някоя от гумите поднася.
- Когато завивате на кръстовище в градска зона или на кръстовище с много
ленти.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато температурата е прекалено висока или ниска, Системата за наблюдение
в мъртва зона на видимост (BSM) може да не работи нормално.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Разположение на сензорите
Радарните сензори са инсталирани от
вътрешната лява и дясна страна на задната
броня.

СЪВЕТ
Радарни сензори

• Винаги поддържайте зоните
сензорите на задната броня
Ако има замърсявания
сензорите, системата може
работи правилно.

около
чисти.
около
да не

• Не подлагайте сензорите и зоните
около тях на силен удар. Ако удар
размести позицията или посоката
на сензорите, системата може да
не работи правилно. Ако е настъпил
силен удар,свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.
• Не поставяйте каквито и да е
аксесоари или стикери на зоните
около сензорите на задната броня.
Това може да доведе до неправилна
работа.
Преди
да
поставите
аксесоари на задната броня, се
свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Не правете нищо от посочените подолу неща, тъй като това може да
доведе до неизправност.
- Разглобяване на сензорите
- Модификация на сензорите или
която и да е част от задната броня
близо до сензорите
- Боядисване на сензорите или
която и да е част от задната броня
близо до сензорите
• Ако задната броня трябва да се
смени или махне, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

4-194

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Условия на работа на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM)
Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) работи, когато всички
условия по-долу са изпълнени.
• Когато режим захранване е в позиция ON (модели с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране).
• Когато Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) е включена.
• Когато автомобилът ви се движи със скорост от приблизително 15 км/ч или повече.
• Когато скоростният лост не е в позиция R (модели с механична трансмисия) или
селекторът на предавките не е в позиция R (модели с автоматична трансмисия).

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Индикатор за мъртва зона

Когато сензорите засекат автомобили в зоната на засичане, индикаторите за мъртва
зона светват. Когато бъде използван бутонът за мигача от страната на засечения
автомобил, докато индикаторът за мъртва зона свети, индикаторът започва да мига, за
да предупреди водача за опасността.
Дясна страна

Сензорите засичат автомобили в зоните, показани на фигурата по-долу.
• Зона на засичане A (зона на мъртвата точка): зона приблизително 1 м пред задната
броня до приблизително 7 м зад задната броня
• Зона на засичане Б (зона на близост): зона приблизително от 7 до 55 м зад задната
броня

Зона на засичане A

Зона на засичане B

Зона на засичане B

ЗАБЕЛЕЖКА
• При зона на засичане Б, колкото по-голяма е разликата в скоростта на вашия
автомобил и автомобила, който приближава отзад, толкова по-далеч е
приближаващият автомобил, когато индикаторите за мъртва точка светват.

Индикаторите за мъртва зона се намират от
лицевата страна на двете външни огледала
за обратно виждане.

ЗАБЕЛЕЖКА

Зона на засичане на сензорите

Зона на засичане A
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Лява страна

• Индикаторите за мъртва зона може
да се виждат трудно в следните
случаи.
- При силна слънчева светлина.
- Когато предните фарове на
автомобила
отзад
осветяват
индикаторите.
- Когато кал, сняг, лед и/или други
подобни субстанции са полепнали
по външното огледало за обратно
виждане.
- Когато стъклата на предните
врати са замъглени или когато
кал, сняг, лед и/или други подобни
субстанции са полепнали по тях.
• Когато бутонът за управление на
светлините е в позиция AUTO (при
или
светещи задни светлини),
, индикаторите за мъртва зона
светят по-слабо.
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Когато системата е недостъпна

Светлинен индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM)

Предупредително съобщение
Английски

Турски

Светлинен индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM)

Предупредително съобщение
Английски

Турски

Когато температурата на сензорите е
изключително висока или ниска
Когато системата се използва, докато
температурата на сензорите е изключително
висока или ниска, системата временно
спира
да
работи.
В
този
момент
предупредителното съобщение се изписва
на мулти информационния дисплей за около
5 секунди и след това светлинният индикатор
за изключване на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM) светва.
Проверете състоянието на сензора. Когато
състоянието на сензора се подобри, системата
се активира отново и светлинният индикатор
за изключване на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM) изгасва.
Ако
светлинният
индикатор
свети
продължително време, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.
Когато сензорът е замърсен
Когато кал, сняг и/или други подобни субстанции
са полепнали по сензорите или около тях,
системата временно спира да работи. В този
момент предупредителното съобщение се
изписва на мулти информационния дисплей
за около 5 секунди и след това светлинният
индикатор за изключване на Системата за
наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM)
светва.
Проверете състоянието на сензора. Изчистете
всякаква кал, сняг и/или други подобни
субстанции, които са полепнали по сензорите
или около тях. Когато състоянието на сензора
се подобри, системата се активира отново
и светлинният индикатор за изключване на
Системата за наблюдение в мъртва зона на
видимост (BSM) изгасва.
Ако
светлинният
индикатор
свети
продължително време, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори сензорите да не са замърсени, когато шофирате дълго време по заснежен
път или в среда, в която няма нищо наоколо, предупредителното съобщение
може да се изведе на мулти информационния дисплей и светлинният индикатор
за изключване на Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM)
може да светне. Светлинният индикатор изгасва, когато средата, в която
шофирате, се подобри.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Главен предупредителен индикатор

Светлинен индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM)
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Когато системата е в
неизправност

Когато системата е в неизправност,
предупредителното
съобщение
се
изписва на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди и след това
главният предупредителен индикатор и
светлинният индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM) светват
едновременно.
В този случай се свържете с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.

Предупредително съобщение
Предупредително
съобщение
Английски
Турция
Английски

Турция

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) се изключи
поради проблем в друга система или устройство в автомобила, светлинният
индикатор за изключване на Системата за наблюдение в мъртва зона на
видимост (BSM) светва. Когато състоянието на другата система или устройство
се подобри, системата се активира отново и светлинният индикатор изгасва.
Ако светлинният индикатор свети продължително време, се свържете с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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Изключване на Системата за наблюдение
в мъртва зона на видимост (BSM)

Система за предупреждение за обекти при движение на
заден ход (RCTA)

Ако не искате Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) да работи,
е възможно да я изключите.
Настройките на Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) могат да се
променят чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния
дисплей.

Системата за предупреждение за обекти при движение на заден ход (RCTA) е система,
която подпомага водача, когато проверява зоната зад автомобила, докато шофира
на заден ход. Тази система използва радарни сензори, за да засече присъствието на
автомобили, приближаващи отзад отляво или отдясно, докато водачът шофира на
заден ход и го предупреждава за опасността чрез индикаторите за мъртва точка на
външните огледала за обратно виждане и чрез звуков сигнал.

Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея

Следене на
мъртвата
точка

Описание

Активирано

Включва Системата за
наблюдение в мъртва зона на
видимост (BSM)

Дезактивирано

Изключва Системата за
наблюдение в мъртва зона на
видимост (BSM)

Предупреждение

Светлинен индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM)

Когато Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM) е изключена,
светлинният индикатор за изключване на
Системата за наблюдение в мъртва зона на
видимост (BSM) светва.

ЗАБЕЛЕЖКА
Предупредително съобщение
Английски

Турция

• Дори ако Системата за наблюдение
в мъртва зона на видимост (BSM)
е изключена чрез функцията за
персонализация от потребителя,
системата се включва отново, когато
двигателят бъде стартиран.
• Системата
за
наблюдение
в
мъртва зона на видимост (BSM) е
система, която помага на водача да
провери зоните отзад и отстрани на
автомобила при смяна на лентата.
Затова не изключвайте системата,
освен ако не е необходимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте визуално
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Системата за предупреждение за обекти при движение на заден ход (RCTA)
е система, която подпомага водача, когато проверява зоната зад автомобила,
докато шофира на заден ход. Ако разчитате изцяло на системата, може
да причините сериозен инцидент. Тъй като системата може да не работи в
зависимост от ситуацията, винаги проверявайте визуално зоните зад и около
автомобила от съображения за безопасност по време на шофиране на заден
ход.
• Сензорите може да не засекат или може да имат трудности при засичането на
следните обекти.
- Малки мотоциклети, велосипеди и пешеходци
- Неподвижни обекти на пътя или отстрани на пътя
- Автомобили, чиято форма не отразява ефективно вълните на радара (спортни
автомобили и др.)
- Автомобил, който се движи на заден ход в паркомястото до вашия автомобил
- Автомобил, който се приближава от паркомястото до вашия автомобил
- Автомобил, който се приближава зад вашия автомобил
- Автомобил, който се отдалечава от вашия автомобил
• В следните ситуации функцията за засичане на радарните сензори може да
намалее и Системата за предупреждение за обекти при движение на заден ход
(RCTA) може да не работи правилно.
- Когато силен удар по сензорите или около сензорите размести позицията или
посоката на сензорите.
- Когато кал, сняг, лед и/или други подобни субстанции са полепнали по
сензорите или около тях.
- Когато метеорологичните условия са лоши.
- Когато много автомобили приближават вашия автомобил непрекъснато с
малко пространство между тях.
- Когато температурата около сензорите стане прекалено висока или ниска.
- Когато автомобилът е на стръмен склон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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Когато зоната на засичане на сензорите е блокирана от съседни
стени, паркирани автомобили и др.

- Когато зоната на засичане на сензорите е блокирана от съседни стени,
паркирани автомобили и др.
- Когато автомобилът е паркиран под ъгъл.
- Когато в задната част на автомобила е монтирана кука за теглене.
- Когато автомобил се приближава към вашия автомобил с висока скорост.
- Когато шофирате на заден ход, за да излезете от паркомясто, което е под
наклон.
- Когато скоростният лост (модели с механична трансмисия) или селекторът
на предавките (модели с автоматична трансмисия) току-що е бил зададен в
позиция R.
• Когато теглите друг автомобил, изключете Системата за предупреждение
за обекти при движение на заден ход (RCTA), тъй като тя може да не работи
нормално.
• Не поставяйте нищо около сензорите. Това може да попречи на засичането на
сензорите и системата може да не работи правилно.
• В следните случаи индикаторът за мъртва точка може да мига и може да
прозвучи звуков сигнал.
- Когато автомобил мине покрай вашия автомобил.
- Когато друг автомобил се движи по път, намиращ се до паркинга.
- Когато има неподвижни обекти (мантинели, стени, пътни знаци, паркирани
автомобили и др.) зад автомобила.

Когато автомобилът е паркиран под ъгъл

Автомобил, който се приближава зад вашия автомобил

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато температурата е прекалено висока или ниска, Системата за
предупреждение за обекти при движение на заден ход (RCTA) може да не
работи правилно.
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Радарните сензори са инсталирани от
вътрешната лява и дясна страна на задната
броня.

СЪВЕТ
Радарни сензори

• Винаги поддържайте зоните
сензорите на задната броня
Ако има замърсявания
сензорите, системата може
работи правилно.

около
чисти.
около
да не

• Не подлагайте сензорите и зоните
около тях на силен удар. Ако удар
размести позицията или посоката
на сензорите, системата може да
не работи правилно. Ако е настъпил
силен удар,свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Условия на работа на Системата за предупреждение за
обекти при движение на заден ход (RCTA)
Системата за предупреждение за обекти при движение на заден ход (RCTA) ще работи,
ако всички условия по-долу са изпълнени.
• Когато режим захранване е в позиция ON (модели с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране).
• Когато Системата за предупреждение за обекти при движение на заден ход (RCTA)
е включена.
• Когато скоростта на автомобила ви е приблизително 10 км/ч или по-малко.
• Когато скоростният лост (модели с механична трансмисия) или селекторът на
предавките (модели с автоматична трансмисия) е зададен в позиция R.

Зона на засичане на сензорите

Сензорите засичат автомобили в зоните, показани на фигурата по-долу.

• Не поставяйте каквито и да е
аксесоари или стикери на зоните
около сензорите на задната броня.
Това може да доведе до неправилна
работа.
Преди
да
поставите
аксесоари на задната броня, се
свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Не правете нищо от посочените подолу неща, тъй като това може да
доведе до неизправност.
- Разглобяване на сензорите
- Модификация на сензорите или
която и да е част от задната броня
близо до сензорите
- Боядисване на сензорите или
която и да е част от задната броня
близо до сензорите
• Ако задната броня трябва да се
смени или махне, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Зона на засичане

ЗАБЕЛЕЖКА
• Колкото по-висока е скоростта на автомобила, приближаващ отзад отляво или
отдясно, толкова по-далеч е приближаващият автомобил, когато индикаторът
за мъртва точка започва да мига и се чува звуков сигнал.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Индикатор за мъртва зона/Звуков сигнал
Когато сензорите засекат автомобили в зоната на засичане, индикаторът за мъртва
зона започва да мига и се чува звуков сигнал, който уведомява водача за опасността.

Дясна страна

Лява страна

Когато системата е недостъпна
Светлинен индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM)

Индикаторите за мъртва зона се намират от
лицевата страна на двете външни огледала
за обратно виждане.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Индикаторите за мъртва зона може
да се виждат трудно в следните
случаи.
- При силна слънчева светлина.
- Когато предните фарове на
автомобила
отзад
осветяват
индикаторите.
- Когато кал, сняг, лед и/или други
подобни субстанции са полепнали
по външното огледало за обратно
виждане.
- Когато стъклата на предните
врати са замъглени или когато
кал, сняг, лед и/или други подобни
субстанции са полепнали по тях.
• Когато бутонът за управление на
светлините е в позиция AUTO (при
или
светещи задни светлини),
, индикаторите за мъртва зона
светят по-слабо.
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Предупредително съобщение
Английски

Турски

Светлинен индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM)

Когато температурата на сензорите
е изключително висока или ниска

Когато
системата
се
използва,
докато температурата на сензорите е
изключително висока или ниска, системата
временно спира да работи. В този момент
предупредителното съобщение се изписва
на мулти информационния дисплей за
около 5 секунди и след това светлинният
индикатор за изключване на Системата за
наблюдение в мъртва зона на видимост
(BSM) светва.
Проверете състоянието на сензора.
Когато състоянието на сензора се
подобри, системата се активира отново и
светлинният индикатор за изключване на
Системата за наблюдение в мъртва зона на
видимост (BSM) изгасва.
Ако
светлинният
индикатор
свети
продължително време, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Когато сензорът е замърсен

Предупредително съобщение
Английски

Турски

Когато кал, сняг и/или други подобни
субстанции са полепнали по сензорите или
около тях, системата временно спира да
работи. В този момент предупредителното
съобщение
се
изписва
на
мулти
информационния дисплей за около 5
секунди и след това светлинният индикатор
за изключване на Системата за наблюдение
в мъртва зона на видимост (BSM) светва.
Проверете състоянието на сензора.
Изчистете всякаква кал, сняг и/или
други подобни субстанции, които са
полепнали по сензорите или около
тях. Когато състоянието на сензора се
подобри, системата се активира отново и
светлинният индикатор за изключване на
Системата за наблюдение в мъртва зона на
видимост (BSM) изгасва.
Ако
светлинният
индикатор
свети
продължително време, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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Главен предупредителен индикатор

Светлинен индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в
мъртва зона на видимост (BSM)

Когато системата е в
неизправност

Когато системата е в неизправност,
предупредителното съобщение се
изписва на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди и след това
главният предупредителен индикатор и
светлинният индикатор за изключване
на Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM) светват
едновременно.
В този случай се свържете с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Изключване на Системата за предупреждение за обекти
при движение на заден ход (RCTA)
Ако не искате Системата за предупреждение за обекти при движение на заден ход
(RCTA) да работи, е възможно да я изключите.
Настройките на Системата за предупреждение за обекти при движение на заден ход
(RCTA) могат да се променят чрез функцията за персонализация от потребителя на
мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Предупредително съобщение
Предупредително
съобщение
Английски
Турция
Английски

Турция

Система за
предупреждение
за обекти при
движение на
заден ход

Описание

Активирано

Включва Системата за
предупреждение за обекти
при движение на заден ход
(RCTA)

Дезактивирано

Изключва Системата за
предупреждение за обекти
при движение на заден ход
(RCTA)

Предупреждение

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако Системата за предупреждение за обекти при движение на заден ход (RCTA)
се изключи поради проблем в друга система или устройство в автомобила,
светлинният индикатор за изключване на Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM) светва. Когато състоянието на другата система или
устройство се подобри, системата се активира отново и светлинният индикатор
изгасва. Ако светлинният индикатор свети продължително време, се свържете
с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори ако Системата за предупреждение за обекти при движение на заден
ход (RCTA) е изключена чрез функцията за персонализация от потребителя,
системата се включва отново, когато двигателят бъде стартиран.
• Отнема известно време Системата за предупреждение за обекти при движение
на заден ход (RCTA) да работи нормално, когато я включите, след като е била
изключена.
• Системата за предупреждение за обекти при движение на заден ход (RCTA)
е система, която подпомага водача, когато проверява зоната зад автомобила.
Затова не изключвайте системата, освен ако не е необходимо.
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Система за подпомагане на паркирането

Системата за подпомагане на паркирането е система, която помага на водача да
паркира автомобила. Тази система използва ултразвукови сензори, за да засича
препятствия около автомобила и информира водача за наличието на препятствия чрез
предупреждения на мулти информационния дисплей и звуков сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте визуално
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Системата за подпомагане на паркирането е система, която помага на водача
да паркира автомобила. Ако разчитате изцяло на системата, може да причините
сериозен инцидент. Тъй като системата може да не работи в зависимост от
ситуацията, винаги проверявайте визуално зоните зад и около автомобила от
съображения за безопасност по време на паркиране.
• Сензорите може да не засекат или може да имат трудности при засичането на
следните обекти.
- Пешеходци
- Движещи се обекти като автомобили и животни
- Обекти, директно под бронята
- Тесни или ниски обекти
- Нишковидни обекти като жици, огради и въжета
- Обекти, направени от материали, които е вероятно да абсорбират звука,
например сняг, дрехи и гъби
- Остри обекти
- Обекти с ъгловата повърхност
- Обекти на високи места, например висящи обекти
- Обекти, които вече са се намирали до сензора, преди системата да бъде
стартирана
• В следните ситуации функцията за засичане на сензорите може да намалее и
системата може да не работи правилно.
- Когато температурата около сензорите стане прекалено висока или ниска.
- Когато метеорологичните условия са лоши.
- Когато голямо количество вода залее сензорите поради силен дъжд или други
подобни ситуации.
- Когато сензорите са изложени на вода поради шофиране по наводнен път.
- Когато автомобилът е на стръмен склон.
- Когато обекти или стени са близо до автомобила, например когато автомобилът
е в тесен тунел, на тесен мост или път или в малък гараж.
- Когато шофирате по стръмен склон.
- Когато има стръмен склон в посоката, в която се движи автомобилът.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
- Когато има бордюр в посоката, в която се движи автомобилът.
- Когато шофирате по неравен път.
- Когато кал, сняг, лед и/или други подобни субстанции са полепнали по
сензорите или около тях.
- Когато сензорите или зоните около тях са блокирани.
- Когато силен удар по сензорите или около сензорите размести позицията или
посоката на сензорите.
- Когато автомобилът се движи по хълмист, наклонен, чакълест или неравен
път или през храсти.
- Когато наблизо има нещо, което генерира високочестотни звуци, например
клаксонът на друг автомобил, звукът от двигателя на мотоциклет, звукът от
въздушните спирачки на голямо превозно средство или нещо, което генерира
ултразвукови вълни например сензорът на друг автомобил.
- Когато препятствие се намира прекалено близо до сензорите.
• Има забавяне от времето на засичане на препятствието до прозвучаването на
звуковия сигнал и извеждането на статуса на засичане на мулти информационния
дисплей. Дори когато скоростта на автомобила е изключително ниска, той може
да приближи препятствието, преди да прозвучи звуковият сигнал и да се изведе
статусът на засичане на мулти информационния дисплей.
• В зависимост от формата и/или състоянието на препятствието, дори след
като то е било засечено веднъж, системата може да не го засече, след като го
доближи.
• Когато шофирате на заден ход, докато теглите друг автомобил, задните сензори
могат да реагират на тегления автомобил, поради което предупреждението
ще остане активно. Затова задайте режима на системата за подпомагане на
паркирането, както следва, преди да теглите друг автомобил.
- Когато е монтиран само теглич за ремарке: Само теглич за ремарке
- Когато теглите друг автомобил: Изкл.
Режим ремарке/Режим булбар
→ Вижте стр. 4-216

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато температурата е прекалено висока или ниска, системата за подпомагане
на паркирането може да не работи правилно.
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Разположение на сензорите и обхват на засичане
Разположение на сензорите

Ултразвуковите сензори са разположени
на 4 места в предната част на автомобила
(при модели с предни сензори) и на 4 места
в задната част на автомобила.

№

1

5

2

6

3

4

7

8

Описание

1

Преден външен сензор (дясна
страна)

2

Преден вътрешен сензор (дясна
страна)

3

Преден вътрешен сензор (лява
страна)

4

Преден външен сензор (лява
страна)

5

Заден външен сензор (лява
страна)

6

Заден вътрешен сензор (лява
страна)

7

Заден вътрешен сензор (дясна
страна)

8

Заден външен сензор (дясна
страна)
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СЪВЕТ
• Винаги поддържайте зоните около сензорите чисти. Ако има замърсявания
около сензорите, системата може да не работи правилно.
• Не подлагайте сензорите и зоните около тях на силен удар. Ако удар размести
позицията или посоката на сензорите, системата може да не работи правилно.
Ако е настъпил силен удар, свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu.
• Не поставяйте каквито и да е аксесоари или стикери на сензорите или в обсега
на сензорите. Това може да доведе до неправилна работа. Преди да поставите
аксесоари на зоните около сензорите, свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Не правете нищо от посочените по-долу неща, тъй като това може да доведе до
неизправност.
- Разглобяване на сензорите
- Модификация на сензорите или на каквото и да е близо до сензорите
- Боядисване на сензорите или на каквото и да е близо до сензорите
• Ако сензорите или нещо близо до сензорите има нужда от ремонт, смяна,
отстраняване или монтаж, се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu.
• Когато миете автомобила, не пръскайте вода под налягане директно върху
сензорите или около тях. Поради силния удар от водата под налягане, сензорите
може да не работят правилно.

Обхват на засичане

Сензорите засичат препятствия в зоните, показани на фигурата по-долу.
b

a

c

№

d

Описание

a

Приблизително 60 см (преден външен сензор)

b

Приблизително 60 см (заден външен сензор)

c

Приблизително 100 см (преден вътрешен сензор)

d

Приблизително 150 см (заден вътрешен сензор)
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Извеждане на статуса на засичане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Обхватът на засичане и оперативната скорост на сензорите имат ограничения.
Ако разчитате изцяло на системата, може да причините сериозен инцидент.
Тъй като системата може да не се активира в зависимост от ситуацията, винаги
проверявайте визуално зоните зад и около автомобила от съображения за
безопасност по време на паркиране.

2

3

1

4

Работа на системата за подпомагане на паркирането

Когато скоростният лост (модели с механична трансмисия) или селекторът на предавките
(модели с автоматична трансмисия) е в позиция R, системата за подпомагане на
паркирането работи.
Докато системата работи, статусът на засичане на предните сензори (модели с предни
сензори) и задните сензори се извежда на мулти информационния дисплей.
Когато сензорите засекат препятствие, разстоянието между автомобила и
препятствието се извежда на мулти информационния дисплей и прозвучава звуков
сигнал в съответствие с разстоянието.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Предните вътрешни сензори не засичат препятствия.

Когато автомобилът се движи напред (модели с предни сензори)

При модели с механична трансмисия, когато скоростният лост е зададен в позиция,
различна от R или N, системата за подпомагане на паркирането работи.
При модели с автоматична трансмисия, когато селекторът на предавките е зададен в
позиция D, системата за подпомагане на паркирането работи.
Докато системата работи, статусът на засичане на предните сензори се извежда на
мулти информационния дисплей.
Когато сензорите засекат препятствие, разстоянието между автомобила и
препятствието се извежда на мулти информационния дисплей и прозвучава звуков
сигнал в съответствие с разстоянието.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Никой от задните сензори не засича препятствия.

Статусът на засичане се извежда на
мулти информационния дисплей. Когато
сензорите засекат препятствие, дисплеят,
който
указва
разстоянието
между
автомобила и препятствието, светва в
червено. Разстоянието до препятствието се
указва отделно за всеки сензор.

№

Системата за подпомагане на паркирането работи, когато всички условия по-долу са
изпълнени.
• Когато режим захранване е в позиция ON (модели с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране).
• Когато системата за подпомагане на паркирането е включена.
• Когато скоростта на автомобила ви е приблизително 10 км/ч или по-малко.

Когато автомобилът се движи назад
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5

8
6

7

Описание

1

Преден външен сензор (лява
страна)

2

Преден вътрешен сензор (лява
страна)

3

Преден вътрешен сензор (дясна
страна)

4

Преден външен сензор (дясна
страна)

5

Заден външен сензор (лява
страна)

6

Заден вътрешен сензор (лява
страна)

7

Заден вътрешен сензор (дясна
страна)

8

Заден външен сензор (дясна
страна)
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Извеждането на статуса на засичане и разстоянието до препятствието е обяснено в
следващата таблица.
Дисплей
Модели с предни
и задни сензори

Модели със
задни сензори

Разстояние между автомобила и препятствието
(разстоянието е приблизително)
Отпред
Вътрешен
сензор

Отзад

Външен
сензор

Вътрешен
сензор

Външен
сензор
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Звуков сигнал
Когато сензорите засекат препятствие, звуковият сигнал прозвучава на едно от 4 нива
в зависимост от разстоянието между автомобила и препятствието.
С намаляването на разстоянието между автомобила и препятствието интервалът
между звуковите сигнали постепенно става по-малък, докато звукът стане непрекъснат,
когато препятствието е прекалено близо.
Когато няколко сензора едновременно засекат препятствия, се чува звуков сигнал,
съответстващ на разстоянието между най-близкото препятствие и автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА

*: Когато е избран режим ремарке

75-100 см

–

75-150 см
*80-150 см

–

60-75 см

50-60 см

60-75 см
*70-80 см

50-60 см

45-60 см

40-50 см

45-60 см
*60-70 см

40-50 см

В рамките
на 45 см

В рамките
на 40 см

В рамките
на 45 см
*В рамките
на 60 см

В рамките
на 40 см

• Когато външните сензори засекат препятствие, звуковият сигнал прозвучава на
едно от 3 нива.
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Режим булбар

Когато е монтиран булбар, променете настройките на системата за подпомагане.

Режим ремарке

Когато е монтиран теглич и теглите ремарке, променете настройките на системата за
подпомагане на паркирането.

ВНИМАНИЕ
• Преди да монтирате булбар, свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu.

ВНИМАНИЕ
• Преди да монтирате теглич за ремарке, свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.

Настройките на системата за подпомагане на паркирането могат да се променят чрез
функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.

Настройките на системата за подпомагане на паркирането могат да се променят чрез
функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея

Настройки на
системата за
подпомагане на
паркирането

Режим ремарке

Описание

Изкл.

Изберете, за да отмените
режим ремарке.

Само теглич за
ремарке

Изберете, когато е монтиран
теглич за ремарке, но не
се тегли ремарке. Когато е
избран този режим, обхватът
на засичане на задните
вътрешни сензори се
променя.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато свързвате ремарке, използвайте оригинален теглич и окабеляване за
ремарке на Isuzu. Задната система за подпомагане на паркирането автоматично
се изключва и предупредителният звуков сигнал не се чува. Когато ремарке бъде
разкачено, режимът автоматично превключва на „Trailer hitch only“ (Само теглич
за ремарке) и задната система за подпомагане на паркирането се включва.
Не е необходимо да извършвате настройката в менюто за персонализация от
потребителя. Свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за повече
подробности.

Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Настройки на
системата за
подпомагане на
паркирането

Описание

Без булбар

Изберете, за да отмените
режим булбар.

Със булбар

Изберете, когато е монтиран
булбар. Когато е избран този
режим, никой от предните
сензори няма да засича
препятствия

Режим булбар

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато е монтиран оригинален булбар на Isuzu, предният сонар може да
продължи да се използва. В този случай изберете „Without bull bar“ (Без булбар).
Свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за повече подробности.

4-218

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Режим ремарке/Режим булбар

Светлинен индикатор за изключване
на системата за подпомагане на
паркирането

Предупредително съобщение
Английски

Турски

Светлинен индикатор за изключване
на системата за подпомагане на
паркирането

Предупредително съобщение
Английски

Турски

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Главен предупредителен индикатор

Когато сензорът е в състояние, в
което не може да засича нормално

Когато системата се използва, докато
сензорът е в състояние, в което не може да
засича нормално, например когато е засегнат
от шум, системата временно спира да работи.
В този момент предупредителното съобщение
се изписва на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди и след това
светлинният индикатор за изключване на
системата за подпомагане на паркирането
светва. Проверете състоянието на сензора.
Когато състоянието на сензора се подобри,
системата се активира отново и светлинният
индикатор за изключване на системата за
подпомагане на паркирането изгасва.
Ако
светлинният
индикатор
свети
продължително време, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Светлинен индикатор за изключване
на системата за подпомагане на
паркирането
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Когато системата е в неизправност

Когато системата е в неизправност,
предупредителното съобщение се изписва
на мулти информационния дисплей за
около 5 секунди и след това главният
предупредителен индикатор и светлинният
индикатор за изключване на системата
за подпомагане на паркирането светват
едновременно.
В този случай се свържете с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.

Предупредително съобщение
Предупредително
Английски
Турция
Предупредително съобщение
съобщение
Английски
Английски

Турция
Турски

Когато сензорът е замърсен

Когато кал, сняг и/или други подобни
субстанции са полепнали по сензорите или
около тях, системата временно спира да
работи. В този момент предупредителното
съобщение
се
изписва
на
мулти
информационния дисплей за около 5 секунди
и след това светлинният индикатор за
изключване на системата за подпомагане на
паркирането светва. Проверете състоянието
на сензора. Изчистете всякаква кал, сняг
и/или други подобни субстанции, които
са полепнали по сензорите или около
тях. Когато състоянието на сензора се
подобри,системата се активира отново и
светлинният индикатор за изключване на
системата за подпомагане на паркирането
изгасва.
Ако
светлинният
индикатор
свети
продължително време, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако системата за подпомагане на паркирането се изключи поради проблем
в друга система или устройство в автомобила, светлинният индикатор за
изключване на системата за подпомагане на паркирането светва. Когато
състоянието на другата система или устройство се подобри, системата се
активира отново и светлинният индикатор изгасва. Ако светлинният индикатор
свети продължително време, свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu.

Предупредително съобщение
Английски

Турски
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Режим ремарке/Режим булбар
Модели с механична трансмисия

Модели с автоматична трансмисия

Ако не искате системата за подпомагане
на паркирането да работи, е възможно
да я изключите. Когато бутонът за
изключване на системата за подпомагане
на паркирането бъде натиснат, докато
системата
е
включена,светлинният
индикатор за изключване на системата
за подпомагане на паркиранетосветва и
системата се изключва.
За да включите отново системата,
натиснете отново бутона за изключване на
системата за подпомагане на паркирането.
Светлинният индикатор за изключване на
системата за подпомагане на паркирането
изгасва и системата се включва.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори след като системата за
подпомагане на паркирането е
била изключена чрез натискане на
бутона за изключване на системата,
рестартирането
на
двигателя
включва системата отново.
• Отнема известно време системата да
работи нормално, когато я включите,
след като е била изключена.

Светлинен индикатор за изключване
на системата за подпомагане на
паркирането

• Системата за подпомагане на
паркирането е система, която помага
на водача да паркира автомобила.
Затова не изключвайте системата,
освен ако не е необходимо.
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Стерео камера
Стерео камера

Стерео
камерата
засича
обекти
(автомобили, препятствия, ленти, пътни
знаци или пешеходци) пред автомобила.
Стерео камерата се намира в горната част
на предното стъкло.

Следните системи използват стерео
камерата.
• Автономна аварийна спирачка (AEB)
• Смекчаване на неправилната употреба
на педала
• Адаптивен круиз контрол (ACC)
• Система за разпознаване на пътните
знаци (TSR)
• Механичен ограничител на скоростта
(MSL)
• Интелигентен ограничител на скоростта
(ISL)
• Предупреждение за напускане на
лентата (LDW)
• Активна система при опасност от
напускане на пътната лента (LDP)
• Помощ за задържане на внимание
• Система за придържане в лентата
(LKAS)
• Активно придържане в лентата (ELK)
• Автоматично превключване между
къси и дълги светлини (AHB)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Стерео камерата не може да
засича всички обекти (автомобили,
препятствия, ленти, пътни знаци или
пешеходци), тъй като функцията за
засичане има ограничения.
• Докато
шофирате,
винаги
проверявайте лично заобикалящата
среда, за да сте в безопасност и
използвайте педала на спирачката
илиизвършвайте други подходящи
действия според ситуацията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Не разчитайте на стерео камерата,
докато шофирате. Целта на стерео
камерата е да смекчи щетите и
стреса на водача при инцидент, като
подпомага преценката на водача.
Ако
бъде
активирано
предупреждение,
проверете
зоните пред и около автомобила
и
предприемете
подходящи
действия като натискане на педала
на спирачката в зависимост от
преценката на водача.
• Стерео камерата не ви предпазва
от невнимание спрямо пътя отпред,
например да шофирате, като гледате
настрани или се разсейвате, нито
подпомага
шофирането,
когато
видимостта ви е намалена при
лоши
метеорологични
условия.
Също така тя не е предназначена
да бъде използвана за избягване
на сблъсъци при каквито и да е
обстоятелства. Стерео камерата
има ограничени възможности да
разпознава обекти и да контролира
автомобила. Уверете се, че сте
прочели предупрежденията на всяка
страница и я използвайте правилно.
Ако се използва неправилно, тя не
може да изпълнява действията си по
подходящ начин и може да доведе до
неочакван инцидент.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Работа със стерео камерата
Спазвайте следното, за да гарантирате правилна работа на стерео камерата.
Неправилната употреба може да доведе до неправилно засичане на обекти или до
неочакван инцидент.
• Не докосвайте лещата на стерео камерата.
• Не почиствайте лещата на стерео камерата.
• Не променяйте разположението на стерео камерата или компонентите около нея.
• Не подлагайте лещата на стерео камерата или зоната около нея на силен удар или
голяма сила.
• Не махайте и не разглобявайте стерео камерата.
• Не излагайте стерео камерата на вода или друга течност.
• Не залепвайте фолио, стикери и др. върху лещата на стерео камерата (включително
прозрачни).
• Не използвайте аерозолни дезодоранти и др.
• Сменете перата на чистачките при необходимост, без забавяне. Ако има зле
почистени зони на предното стъкло, разпознаването от стерео камерата може да
стане нестабилно и системата може да не работи правилно.
• Не позволявайте багаж на покрива да влиза в полезрението на стерео камерата.
Това може да се отрази на полезрението на камерата и системата може да не
работи правилно. За повече информация се свържете с оторизиран сервиз на Isuzu.
• Винаги поддържайте предното стъкло чисто (отвън и отвътре). Ако предното стъкло
е замъглено, замърсено или мазно, разпознаването от стерео камерата може да
стане нестабилно и системата може да не работи правилно.
• Ако предното стъкло е надраскано, напукано и др., свържете се с оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Ако шофирате, докато зоната около стерео камерата е деформирана или повредена,
например поради случаен сблъсък, или докато предното стъкло пред стерео
камерата е напукано или повредено, камерата
няма да може да засича обекти правилно, което ще доведе до грешки в работата и
неочакван инцидент.
• Не монтирайте неоригинални аксесоари на Isuzu и не залепвайте фолио, стикери
и др. върху следните зони. Това може да се отрази на полезрението на стерео
камерата и тя няма да засича надеждно, поради което камерата и всички системи,
които я използват, може да не работят правилно. Може да е необходимо да
преместите тези предмети, дори да са на други места, ако техните отражения или
светлината, отразена от тях, на предното стъкло пречат на нормалната работа на
стерео камерата.
- Забранена зона
- Предно стъкло
- На инструменталния панел
- Преден капак
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

• Не сменяйте предното стъкло със стъкло, което не е оригинална част на Isuzu. Ако го
смените с друго стъкло, стерео камерата може да не работи нормално.
• За ремонт или смяна на предното стъкло се свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
Стерео камера

Забранена зона

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Работа със стерео камерата
Стерео камерата може да засича само обекти в нейното полезрение. Освен това,
след като обект навлезе в полезрението на стерео камерата, са необходими няколко
секунди, за да го засече камерата. Стерео камерата трудно засича обекти, когато
предната видимост е лоша поради мъгла, силен дъжд и др.
Стерео камерата има характеристики, подобни на човешкото око. Ето защо, когато
водачът вижда трудно пред автомобила, стерео камерата изпитва подобни трудности
при разпознаването на автомобили, препятствия и ленти около предната част на
автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СЪВЕТ
• Не докосвайте и не почиствайте лещата на стерео камерата. Ако лещата се
замърси, стерео камерата трябва да се смени.

• В следните ситуации има голяма вероятност стерео камерата да не може да
засече обектите пред автомобила. Също така системите, които използват
стерео камерата може да са спрени временно. Системите започват да работят
отново, когато условията се подобрят.
- При лоши метеорологични условия (като дъждовни бури, виелици или
снеговалеж)
- Когато автомобилът е осветен от силна светлина отпред (задни светлини,
предните фарове на насрещните автомобили и др.)
- Когато всичко в заобикалящата среда е с един и същ цвят, например когато
всичко е покрито със сняг
- Когато е тъмно и няма нищо наоколо
- Когато видимостта напред е лоша, тъй като автомобилът отпред отделя
отработени газове, плиска вода или издухва сняг, водни пари, пясък, пушек и
др.
- Когато приближавате обект на тъмно място, например в сумрака рано сутрин
или привечер, през нощта или в закрит паркинг
- Когато обект е извън обхвата на предните фарове или е на тъмно място
- Когато предното стъкло е замъглено или замърсено поради сняг, лед, прах и/
или други субстанции
- Когато полезрението на стерео камерата е блокирано поради мъгла, сняг,
замърсявания, скреж, прах или драскотини по предното стъкло или когато
светлината се отразява от тези субстанции
- Когато предното стъкло не е достатъчно добре забърсано почистено по
време на или след използване на системата за измиване на предното стъкло
- Когато има зле забърсани почистени зони
- Ако са монтирани неоригинални пера на чистачките Isuzu
- След като е бил нанесен препарат за стъкло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

- Ако използвате неоригинално предно стъкло на Isuzu
- Ако повърхността на инструменталния панел е лъскава, тъй като е била
забърсана с химически препарат или друга субстанция
- Когато нещо се отразява от предното стъкло
- Когато лещата е блокирана от нечия ръка и др.
- Когато има замърсявания, пръстови отпечатъци или драскотини по лещата
- Ако полезрението на стерео камерата е блокирано (ако стикер или фолио са
залепени на предното стъкло, ако предното стъкло е надраскано, напукано и
др., ако дълги предмети като стойка за багаж на покрива или багажник за ски
са монтирани на автомобила)
- Когато автомобилът е изключително наклонен, докато се товари или
разтоварва тежък багаж
- Когато въздушното налягане на гумите не е подходящо
- Когато са поставени износени гуми или гуми със значителна разлика в
степента на износване
- Когато са поставени гуми, които не са с правилния размер
- Когато са поставени вериги за гуми
- Когато балансът на колелата не е нормален (липса или неправилен баланс
на тежестта)
- Когато реглажът на ходовата част е неправилен
- След като е направена временна поправка на спукана гума
- Когато автомобилът се движи нестабилно поради пътен инцидент или
неизправност
- След като окачването е било сменено (включително смяна с оригинални
части на Isuzu)
- Когато яркостта на светлината рязко се промени, например при влизане или
излизане от тунел или при преминаване под надлез
- Когато автомобилът минава под висящи банери/знамена, увиснали клони
или храсти и др.
- Когато стерео камерата е разместена или е деформирана поради удар
- Когато автомобилът пътува нощем или в тунел без включени предни фарове
- При шофиране по стръмни склонове, остри завои или през свръзки на пътя
- Когато формата на завоите се промени рязко
- Когато повърхността на пътя е неравна, например ако е неасфалтиран или
има изпъкнатини
- Когато предните фарове не са изравнени
- Ако предните фарове и/или фаровете за мъгла са били модифицирани
- Когато замърсявания, сняг, кал и/или други подобни субстанции са полепнали
по предните фарове
• При следните условия системите, използващи стерео камерата, може да спрат
временно. Системите започват да работят отново, когато условията се подобрят.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

- Когато стойката на автомобила се промени значително, докато се товари или
разтоварва багаж
- Когато температурата в автомобила е висока, например след като е бил
оставен на слънце, или когато температурата в автомобила е ниска, например
след като е бил оставен в изключително студена среда
- Веднага след като двигателят е стартиран
• В следните ситуации или при следните обекти стерео камерата може да не
засича обекти или може да ѝ е необходимо повече време да ги засече.
- Автомобили отпред със задна част, която е малка (например ремаркета),
ниска или неравна (например камиони без товар, странични врати или задни
врати, автомобили с товар, стърчащ отзад, превозни средства със специална
форма, например автовози и мотоциклети с кош, или автомобили с малка
височина и др.)
- Автомобилът отпред криволичи
- Автомобилът отпред значително отразява слънчева или друга светлина
- Насрещни автомобили или автомобили, които се движат назад
- Автомобили, насочени настрани
- Задните светлини на автомобила отпред не са включени нощем или в тунел
- Наличие на стена или други обекти пред спрения автомобил
- Наличие на друго препятствие близо до автомобила
- Препятствие като ограда, или стена, или капак на прозорец с еднообразна
шарка (например надлъжна тухлена шарка) или без шарка и др.
- Препятствие с форма на стълб като пътен знак или светофар
- Препятствие с малка височина
- Препятствие като огледална стена, или врата, или стъкло
- Обект с малка височина като малко животно или бебе
- Мантинела
- Електрически стълб или дърво
- Обект, който се намира близо до бронята на вашия автомобил
- Само част от автомобила отпред се намира в обхвата на засичане на стерео
камерата
- Когато даден обект е по-малък от ограниченията за разпознаване на размер
на стерео камерата
- Когато даден обект не е изравнен странично с вашия автомобил
- Когато шофирате в завой или известно време, след като сте минали завой
- Когато разликата между вашата скорост и скоростта на автомобила отпред е
изключително голяма
- Когато автомобилът ви е прекалено близо до автомобила отпред
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
-

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Засичане на пешеходци и велосипедисти от
стерео камерата

Предният автомобил внезапно завива, ускорява или намалява скоростта
Когато обект е извън обхвата на предните фарове
Обект е изскочил от странична посока точно пред автомобила ви
Вашият автомобил сменя лентата и се доближава точно до задната част на
автомобила отпред

• В следните ситуации стерео камерата може да не засича ленти или може да й
е необходимо повече време да ги засече.
- Лентите са прекалено тесни или прекалено широки
- Широчината на пътната лента се променя
- Формата на лентите се променя драстично (например в началото или края на
завои, при системи за ограничение на скоростта, при пътища с много завои
или при разклоняващи се ленти)
- Пътната маркировка липсва или е избледняла
- Цветът на пътната маркировка е подобен на цвета на пътя
- Пътната маркировка е в жълто
- Пътната маркировка е нанесена два пъти
- Само едната страна на пътната маркировка е нанесена
- Множество пътни маркировки се намират една до друга
- Има линии, които не се различават от пътната маркировка, например
останали линии от пътно строителство
- Шофиране от едната страна на пътна лента поради ограничения на лентата
- Пътната маркировка е размазана или замърсена
- Пътната маркировка е невъзможна или трудна за виждане поради пясък или
прах
- До лентата има стена или стълб
- Сенки, например от мантинела, закриват лентата
- Има вградени отразители в пътя, камъни и др.
- Шофиране по мокър път, например по време на дъжд, след дъжд или по път
с локви
- Пътната маркировка е нанесена върху бордюр и др. или извън пътя
- Има бордюр или странични стени до аварийната лента
- Шофиране по път, който блести поради отражения и др.
- Веднага след смяна на лентата или минаване през кръстовище
- Автомобилът ви е прекалено близо до автомобила отпред
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Стерео камерата засича обекти като
пешеходци и велосипедисти въз основа
на техния размер, форма и движение. Тя
засича пешеходци, когато очертанията на
главата и двете им рамене са ясни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Стерео камерата не винаги засича пешеходци/велосипедисти. В следните
ситуации тя може да не засече пешеходци/велосипедисти.
- Когато пешеходци вървят в група
- Когато пешеходец/велосипедист се намира близо до стена или препятствие
- Когато пешеходец/велосипедист използва чадър
- Когато пешеходец/велосипедист е с подобен цвят като задния фон и се слива
с него
- Когато пешеходец/велосипедист носи голям предмет
- Когато пешеходец/велосипедист е наведен напред, клекнал или легнал
- Когато пешеходец/велосипедист е извън обхвата на предните фарове или е
на тъмно място
- Когато пешеходец/велосипедист внезапно изскочи от странична посока
- Когато пешеходец/велосипедист се намира много близо до автомобила ви
- Когато пешеходец се вози на детски велосипед, велосипед, натоварен
с големи предмети, велосипед с повече от един пътник или велосипед
със специална форма (например велосипед, оборудван с детско столче,
тандемен велосипед)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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- Когато височината на пешеходец/велосипедист е приблизително 1 м или помалко или приблизително 2 м или повече
- Когато очертанията на тялото на пешеходец/велосипедист са неясни,
например когато носи дъждобран или дълга пола
- Когато пешеходец/велосипедист се движи бързо
- Когато пешеходец бута детска количка, инвалидна количка, велосипед и др.

Когато стерео камерата е недостъпна
В следните случаи стерео камерата е временно спряна или е в неизправност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако стерео камерата е временно спряна или е в неизправност, системите, които
използват стерео камерата, са спрени.

Английски

Турски

4-231
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Когато температурата на
стерео камерата временно е
изключително висока/ниска

Когато температурата на стерео камерата е
изключително висока или ниска, камерата
временно спира.
В
този
момент
предупредителното
съобщение
се
изписва
на
мулти
информационния дисплей за около 5
секунди и след това следните светлинни
индикатори светват.
• Светлинен индикатор за изключване на
Автономната аварийна спирачка
• Светлинен индикатор за изключване
на Предупреждението за напускане на
лентата
• Светлинен индикатор за изключване на
Активното придържане в лентата
Когато състоянието на стерео камерата се
подобри, камерата се активира отново и
светлинните индикатори изгасват.
Ако
светлинният
индикатор
свети
продължително време, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

• Ако стерео камерата е гореща,
например след като автомобилът
е бил паркиран на слънце,
използвайте климатичната система,
за да понижите температурата
около камерата. По-специално,
използването на сенник, който
отразява
слънчевата
светлина
при паркиран автомобил, може да
увеличи температурата на стерео
камерата.
• Ако температурата на стерео
камерата е ниска, например след
като автомобилът е бил паркиран
в изключително студена среда,
използвайте климатичната система,
за да повишите температурата
около камерата.
• Дори ако стерео камерата е
временно спряна, това няма да
попречи на нормалното шофиране.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато стерео камерата е в
неизправност,
предупредителното
съобщение се изписва на мулти
информационния дисплей за около
5 секунди приблизително на всеки 3
минути.
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Предупредително съобщение

Английски

Турски

Когато стерео камерата засече
повреда

При следните условия стерео камерата
временно спира.
• Когато
стерео
камерата
засече
потенциална загуба на баланс поради
начина на товарене или разтоварване
на багажа
• Когато Автономната аварийна спирачка
(AEB) се е активирала 3 пъти, откакто
двигателят е бил стартиран
• Когато автоматичното регулиране на
стерео камерата не е достатъчно
• Когато има проблем в системите,
свързани със стерео камерата
• Когато напрежението в акумулатора
временно стане необичайно
В този момент предупредителното
съобщение се изписва на мулти
информационния дисплей за около
5 секунди и след това следните
светлинни индикатори светват.
• Светлинен индикатор за изключване на
Автономната аварийна спирачка
• Светлинен индикатор за изключване
на Предупреждението за напускане на
лентата
• Светлинен индикатор за изключване на
Активното придържане в лентата
Когато състоянието на стерео камерата се
подобри, камерата се активира отново и
светлинните индикатори изгасват.
Ако
светлинният
индикатор
свети
продължително време, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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СЪВЕТ
• Стерео камерата се регулира
автоматично по време на шофиране.
След
като
автоматичното
регулиране приключи, системата
се активира отново. В този момент
може да е необходимо по-дълго
време, за да се активира.
• Дори ако стерео камерата е
временно спряна, това няма да
попречи на нормалното шофиране.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато стерео камерата е в
неизправност,
предупредителното
съобщение се изписва на мулти
информационния дисплей за около
5 секунди приблизително на всеки 3
минути.
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Предупредително съобщение

Английски

Турски

Когато стерео камерата има лоша
видимост

Тъй като е трудно да се засекат обекти пред
автомобила, когато видимостта на стерео
камерата е лоша, камерата временно
спира.
• Когато зоната около стерео камерата е
покрита със замърсявания, водни пари,
мъгла, водни капки, лед и др.
• При лоши метеорологични условия
(например силен дъжд, сняг или мъгла)
• Когато има силна слънчева светлина
или отражения от пътната повърхност
или когато пътната повърхност е
покрита с лед или сняг и слънчевата
светлина се отразява върху стерео
камерата
В този момент предупредителното
съобщение се изписва на мулти
информационния дисплей за около
5 секунди и след това следните
светлинни индикатори светват.
• Светлинен индикатор за изключване на
Автономната аварийна спирачка
• Светлинен индикатор за изключване
на Предупреждението за напускане на
лентата
• Светлинен индикатор за изключване на
Активното придържане в лентата
Когато състоянието на стерео камерата се
подобри, камерата се активира отново и
светлинните индикатори изгасват.
Ако
светлинният
индикатор
свети
продължително време, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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СЪВЕТ
• Когато влажността в автомобила
е висока или когато разликата в
температурата навън и вътре в
автомобила е голяма, предното
стъкло може да се замъгли. Ако
предното стъкло е замъглено,
използвайте функцията за затопляне
на стъклото, за да го изсушите.
• Ако
около
стерео
камерата
са
полепнали
замърсявания,
използвайте чистачките, за да ги
отстраните.
• Дори ако системата е временно
спряна поради лоши метеорологични
условия или силна светлина отпред,
тя ще се активира отново, като
шофирате автомобила за известно
време, след като условията за
спиране са били отстранени.
• Дори ако стерео камерата е
временно спряна, това няма да
попречи на нормалното шофиране.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато стерео камерата е в
неизправност,
предупредителното
съобщение се изписва на мулти
информационния дисплей за около
5 секунди приблизително на всеки 3
минути.
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Главен предупредителен индикатор

Предупредително съобщение

Английски

Предупредително
Турски съобщение
Английски
Турция

Когато стерео камерата е в неизправност
Възможни причини за неизправност в
стерео камерата:
• Когато стерео камерата е в необичайно
състояние
• Когато температурата на стерео
камерата е изключително висока или
ниска
• Когато стерео камерата е разместена
значително
• Когато
захранването
на
стерео
камерата е прекъснато
Ако стерео камерата е в неизправност,
предупредителното съобщение се
изписва на мулти информационния
дисплей за около 5 секунди и след това
главният предупредителен индикатор
и следните светлинни индикатори
светват.
• Светлинен индикатор за изключване на
Автономната аварийна спирачка
• Светлинен индикатор за изключване
на Предупреждението за напускане на
лентата
• Светлинен индикатор за изключване на
Активното придържане в лентата
Ако има неизправност, стерео камерата
спира, докато двигателят не бъде спрян.
Ако условията на стерео камерата не
се подобрят, въпреки че двигателят е
рестартиран, свържете се с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.

СЪВЕТ
• Въпреки че стерео камерата е
спряна, това няма да попречи на
нормалното шофиране.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато стерео камерата е в
неизправност,
предупредителното
съобщение се изписва на мулти
информационния дисплей за около
5 секунди приблизително на всеки 3
минути.
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Автономна аварийна спирачка (AEB)
Когато стерео камерата засече обект пред автомобила ви, обикновено друг автомобил,
който може да причини сблъсък, Автономната аварийна спирачка (AEB) изписва
съобщение на мулти информационния дисплей и използва звуков сигнал, за да ви
предупреди за риска от сблъсък.
Ако системата определи, че вашият автомобил не може да избегне сблъсъка, тя
автоматично активира спирачките, за да смекчи щетите, причинени от сблъсъка. Освен
това, когато водачът предприеме действия, за да избегне сблъсъка, функцията за
подпомагане на спирането помага на водача да избегне сблъсъка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте лично
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Не разчитайте изцяло на системата. Ако разчитате изцяло на системата, може
да причините сериозен инцидент. Автономната аварийна спирачка (AEB) не е
система, която може да избегне сблъсък във всякакви ситуации. Не разчитайте
на системата, когато шофирате. Тъй като системата може да не работи в
зависимост от ситуацията, винаги проверявайте визуално зоните около
автомобила от съображения за безопасност.
• Не използвайте Автономната аварийна спирачка (AEB) редовно, за да спирате
автомобила.
• Ако бъде активирано предупреждението на Автономната аварийна спирачка
(AEB), проверете зоните пред и около автомобила и предприемете подходящи
действия, като натискане на педала на спирачката в зависимост от преценката
на водача.
• Не извършвайте проверка на работата на Автономната аварийна спирачка
(AEB) сами. Системата може да не работи в зависимост от ситуацията, което
може да доведе до неочакван инцидент.
• Уверете се, че всички пътници са закопчали предпазния си колан правилно,
преди да потеглите, защото когато Автономната аварийна спирачка (AEB)
задейства автоматичната спирачка, автомобилът ще спре рязко.
• Когато са изпълнени следните условия, дезактивирайте Автономната аварийна
спирачка (AEB) чрез менюто за персонализация. Не използвайте Автономната
аварийна спирачка (AEB).
- Когато са поставени вериги за гуми
- Когато автомобилът бива теглен
- Когато автомобилът бива транспортиран от автовоз
- Когато има висящи банери/знамена, увиснали клони или храсти и др., които
се докосват до автомобила, докато минава
- Преди да използвате автомивка, през която автомобилът преминава
- Когато автомобилът се движи нестабилно поради пътен инцидент или
неизправност
- След като е направена временна поправка с комплект за ремонт на спукана
гума
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Ако натиснете педала на газта, когато Автономната аварийна спирачка (AEB)
е активирана, спирачното усилие на автоматичната спирачка може да не бъде
съвсем ефективно.
• В зависимост от условията на работа на педала на спирачката или волана
системата определя, че водачът се опитва да избегне сблъсък, така че
автоматичната спирачка може да не работи.
• Ако разликата в скоростите на вашия автомобил и на автомобила отпред
е прекалено голяма, сблъсъкът не може да бъде избегнат. Освен това, дори
разликата в скоростите да е малка, системата може да не се активира, ако
автомобил внезапно се вмъкне пред вас или в зависимост от други разнообразни
условия като видимост или хлъзгавост на пътя.
• При следните условия или ситуации вашият автомобил може да не успее да
намали скоростта достатъчно, въпреки че Автономната аварийна спирачка
(AEB) работи.
- Условия на автомобила (товар, брой пътници и др.)

• Ако се изведе предупреждение, когато се опитате да изпреварите автомобила
пред вас, не трябва да се приближавате до този автомобил; в противен случай
аварийната спирачка може да се активира.
• Ако монтирани аксесоари или натоварен багаж се подават отвъд ръба
на предната броня, предната част на автомобила става по-дълга, така че
избягването на сблъсъци може да е невъзможно.
• Може да усещате педала на спирачката твърд, когато го натискате, докато
автоматичната спирачка е активирана, но това не е необичайно. Ако натискате
педала на спирачката допълнително, може да увеличите спирачното усилие.
Натискайте педала на спирачката допълнително, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Може да чуете шум, когато автоматичната спирачка се прилага. Това се дължи
на контролирането и не е индикация за неизправност.

- Условия на пътната настилка (наклон, хлъзгавост, форма, неравност и др.)
- Статус на поддръжка на автомобила (части, свързани със спирачките,
износване на гумите, въздушно налягане и др.)

Работа на Автономната аварийна спирачка (AEB)

- Когато спирачките са студени, например когато температурата на въздуха
навън е ниска или точно след като автомобилът е потеглил

Когато стерео камерата засече препятствие отпред, докато автомобилът се движи,
тя предупреждава водача и прилага спирачките автоматично. Системата работи на 3
етапа. Когато автоматичната спирачка се активира, стоповете светват.

- За известно време след стартиране на двигателя и потегляне на автомобила
(например докато двигателят загрее напълно)
- Когато ефективността на спирачките е слаба поради прегряването им по
време на шофиране по склон надолу и др.
- Когато ефективността на спирачките е слаба, например когато са мокри след
шофиране на автомобила през локви или след измиване на автомобила
• Ако стерео камерата не може да засече обект (друг автомобил, препятствие
или пешеходец) или ако стерео камерата временно спре или е в неизправност,
Автономната аварийна спирачка (AEB) не работи.
Функция за засичане на стерео
камерата
→ Вижте стр. 4-225
Засичане на пешеходци и
велосипедисти от стерео камерата
→ Вижте стр. 4-229

Светлинен индикатор за изключване
на Автономната аварийна спирачка
(AEB)

Системата работи, когато всички
условия по-долу са изпълнени.
• Когато режим захранване е в
позиция ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране)
или контактният ключ е в позиция
ON (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране).
• Автомобилът се движи напред със
скорост от приблизително 10 км/ч
или повече.
• Светлинният
индикатор
за
изключване
на
Автономната
аварийна спирачка (AEB) не свети.
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2. Автоматично спиране

ЗАБЕЛЕЖКА
• Автономната аварийна спирачка (AEB) не работи в следните случаи.
- Когато скоростта на автомобила е приблизително 8 км/ч или по-малко или
приблизително 160 км/ч или повече
- Когато Електронната стабилизираща система (ESC) работи или е в
неизправност
- Когато има голяма разлика в страничната посока между вашия автомобил и
автомобила отпред
- Когато Антиблокиращата система на спирачките (ABS) работи
- Когато функцията е спряна временно поради лоша видимост на стерео
камерата

1.Предупреждение за челен
сблъсък
Предупредителен индикатор
за челен сблъсък

Предупредително съобщение
Английски
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Когато
системата
определи,
че
препятствието отпред може да се сблъска с
автомобила ви, се изписва предупреждение.
Предупредителното съобщение се изписва
на мулти информационния дисплей и
прозвучава звуков сигнал. В същото време
предупредителният индикатор за челен
сблъсък мига на head up дисплея.
Когато автомобилът намали скоростта,
след като водачът е натиснал педала
на спирачката, и дистанцията между
автомобилите
стане
подходяща,
предупреждението ще се отмени.

Предупредително съобщение
Английски

Турски

Спирачка

на

автоматичната

Предупредително съобщение
Английски

Турски
Предупредителен индикатор за челен
сблъсък (FCW)
→ Вижте стр. 4-244
Функция за подпомагане
на спирането
→ Вижте стр. 4-171

3.Отмяна
спирачка

След като вашият автомобил бъде
спрян
от
автоматичната
спирачка,
предупредителното съобщение се изписва
на мулти информационния дисплей и
автоматичната спирачка се освобождава.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Функцията за подпомагане на
спирането се активира, когато
спирачката бъде приложена по
време на предупреждението за
челен сблъсък.

Когато системата определи, че има висока
вероятност от сблъсък с препятствието
отпред
по
време
на
шофиране,
автоматичната спирачка се активира.
Предупредителното съобщение се изписва
на мулти информационния дисплей. В
същото време прозвучава звуков сигнал.
Когато системата определи, че вероятността
за сблъсък е намаляла вследствие на
действията на водача за избягване на
сблъсъка (например натискане на педала
на спирачката и управление на волана),
автоматичната спирачка се отменя.

Турски

ВНИМАНИЕ
• Автоматичната
спирачка
се
задържа само за 2 секунди. Затова
приложете спирачката възможно
най-бързо, след като автомобилът
е спрян от автоматичната спирачка.
При
модели
с
автоматична
трансмисия, когато автоматичната
спирачка е освободена, инерцията
може да накара автомобила да се
задвижи, което може да доведе до
неочакван инцидент.
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Ситуации, в които Автономната аварийна спирачка
(AEB) работи
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• При лоши метеорологични условия (като дъждовни бури, виелици или снеговалеж)
• Когато отработените газове на автомобила отпред са ясно видими, например при
шофиране в студен район

В следните ситуации Автономната аварийна спирачка (AEB) може да работи, дори
когато няма вероятност от сблъсъци.
• При преминаване през пункт за пътни такси със скорост, надвишаваща посочената
• Преди бариера на паркинг или на прелез да се е вдигнала напълно
• Когато шофирате близо до автомобила пред вас
• Когато шофирате на място, чийто наклон се променя драстично
• Когато има обект отстрани на пътя на завой или в началото на кръстовище

• Когато видимостта не е добра поради плискане на вода, навяване на сняг или прах,
завихряне на водни пари, пясък или дим от автомобила отпред или автомобил в
насрещната лента
• При преминаване през облак от водни пари или дим

•
•
•
•

Когато автомобилът ви минава покрай автомобил в насрещната лента на завой
Когато минавате близо до автомобил или препятствие
Когато спирате автомобила много близо до автомобил или стена отпред
Когато минавате през пръскаща вода, например вода, пръскана от тръба, за да
топи сняг, или от камион за миене на улици
• Когато качвате автомобила на ферибот или кораб
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Предупредителен индикатор за челен сблъсък (FCW)
Предупредителен индикатор
за челен сблъсък

Главен предупредителен индикатор

Предупредителният индикатор за челен
сблъсък (FCW) е индикатор, който мига
точно преди автоматичната спирачка да се
активира, за да предупреди водача за риск
от сблъсък с пешеходец, велосипедист,
автомобил или препятствие отпред.
Предупредителният
индикатор
се
проектира на предното стъкло от head up
дисплея.
Когато има повреда в предупредителния
индикатор за челен сблъсък, главният
предупредителен индикатор светва.
Head Up дисплей

→ Вижте стр. 4-49
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Работа на функцията за подпомагане на спирането
Функцията за подпомагане на спирането се активира, когато Автономната аварийна
спирачка (AEB) се активира или когато спирачката е приложена по време на
предупреждение за челен сблъсък.
Функция за подпомагане на спирането
→ Вижте стр. 4-171

Функция за подпомагане на завиването
Модели за европейския пазар
Автономната аварийна спирачка (AEB) подпомага използването на спирачката
от страна на водача, за да намали риска от сблъсъци с насрещни автомобили при
завиване надясно или наляво на кръстовища.
Тя работи при завиване надясно с модели с десен волан или при завиване наляво с
модели с ляв волан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Звуков сигнал
Когато Автономната аварийна спирачка (AEB) работи, прозвучават следните звукови
сигнали.

Предупреждение

Тип сигнал

Условие

Предупреждение за
челен сблъсък

Кратки повтарящи се
звукови сигнали

Когато системата определи, че
препятствието отпред може да се
сблъска с автомобила ви

Автоматично спиране

Продължителен
звуков сигнал

Когато системата определи, че има
висока вероятност от сблъсък с
препятствието отпред по време на
шофиране

• Автономната аварийна спирачка (AEB) работи само при следните условия.
- Когато мигачът е включен и скоростта на автомобила ви е приблизително 18
км/ч или по-малко
- Когато скоростта на насрещен автомобил е приблизително 40 км/ч или повече
• В зависимост от формата на кръстовищата е възможно системата да не може
да подпомогне водача ефективно.
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В следните ситуации Автономната аварийна спирачка (AEB) може да се активира, дори
ако вероятността от сблъсък не е висока.
• Когато насрещен автомобил мине пред вашия автомобил, докато вашият автомобил
завива
• Когато вашият автомобил завива и мине пред насрещен автомобил
• Когато насрещен автомобил спре точно преди да навлезе в траекторията на вашия
автомобил, докато вашият автомобил завива
• Когато насрещен автомобил завива надясно или наляво, докато вашият автомобил
завива на кръстовище

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Когато Автономната аварийна спирачка
(AEB) е недостъпна
Светлинен индикатор
за изключване на Автономната
аварийна спирачка (AEB)

Ако има проблем с Автономната аварийна
спирачка (AEB), светлинният индикатор
за изключване на Автономната аварийна
спирачка (AEB) ще светне. В този момент
Автономната аварийна спирачка (AEB)
няма да работи.
Ако има проблем със стерео камерата
и спирачната система, Автономната
аварийна спирачка (AEB) не може да бъде
използвана.
Стерео камера → Вижте стр. 4-221

Настройки на Автономната аварийна спирачка (AEB)
Настройките на Автономната аварийна спирачка (AEB) могат да се променят чрез
функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
• Когато воланът се използва за приближаване към траекторията на насрещния
автомобил В следните ситуации Автономната аварийна спирачка (AEB) може да
не работи правилно.
• Когато насрещен автомобил се движи 2 или повече ленти встрани от лентата на
вашия автомобил, докато вашият автомобил завива
• Когато посоката на вашия автомобил е значително изместена от посоката към
насрещната лента, докато автомобилът ви завива

Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея

Автоматична
аварийна спирачка

Чувствителност на
предупреждението

Описание
Далеч

Системата отправя
предупреждения за риск от
сблъсък по-рано

Нормално

Системата отправя
предупреждения за риск в
стандартното време

Близо

Системата отправя
предупреждения за риск от
сблъсък по-късно
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Изключване на Автономната аварийна спирачка (AEB)

Смекчаване на неправилната употреба на педала

Ако не искате Автономната аварийна спирачка (AEB) да работи, е възможно да я
изключите. Настройките на Автономната аварийна спирачка (AEB) могат да се променят
чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.

Когато системата определи, че педалът на газта е натиснат повече от необходимото,
например случайно, докато автомобилът е спрян или се движи бавно, и камерата
разпознае препятствие отпред, функцията за смекчаване на неправилната употреба
на педала ограничава мощността на двигателя, така че автомобилът да започне да се
движи бавно, което смекчава щетите при сблъсък. Тя работи, когато автомобилът се
движи по равен път, по склон нагоре или по склон надолу.

Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Автоматична
аварийна
спирачка

Намеса със
спирачка и
предупреждение

Светлинен индикатор
за изключване на Автономната
аварийна спирачка (AEB)

Описание

Активирано

Включва Автономната
аварийна спирачка (AEB)

Дезактивирано

Изключва Автономната
аварийна спирачка (AEB)

Когато системата е изключена,
светлинният индикатор за изключване на
Автономната аварийна спирачка (AEB)
светва.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато
Автономната
аварийна
спирачка (AEB) е изключена,
функцията
за
смекчаване
на
неправилната употреба на педала
също е изключена.
• Автономната аварийна спирачка
(AEB)
(включително
функцията
за подпомагане на спирането)
не работи, докато светлинният
индикатор
за
изключване
на
Автономната аварийна спирачка
(AEB) свети.
• Дори ако Автономната аварийна
спирачка (AEB) е изключена чрез
функцията за персонализация от
потребителя, системата се включва
отново, когато двигателят бъде
стартиран.
Смекчаване на неправилната употреба
на педала
→ Вижте стр. 4-249

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала има ограничения.
Не разчитайте изцяло на нея. Когато потегляте, проверете позициите на
селектора на предавките и педалите и безопасността на заобикалящата ви
среда, преди да шофирате автомобила.
• Функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала работи, когато е
разпознато препятствие отпред. Тя не движи автомобила напред бавно, когато
не се вижда обект, например ръба на скала или други невидими препятствия.
• Не натискайте умишлено педала на газта повече от необходимото, когато
автомобилът се намира близо до обекти.
• Може да настъпи сблъсък, ако разчитате само на функцията за смекчаване на
неправилната употреба на педала да регулира ускорението.
• Функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала не държи
автомобила спрян.
• Тя не кара автомобила да започне да се движи бавно във всякакви ситуации.
Също така тя не е предназначена да се използва за избягване на сблъсъци.
• Ако стерео камерата не може да засече обект (друг автомобил, препятствие
или пешеходец) или ако стерео камерата временно спре или е в неизправност,
функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала не работи.
• Ако автомобилът е спрял на железопътен прелез, стерео камерата може
да разпознае бариерата като препятствие и функцията за смекчаване на
неправилната употреба на педала може да се активира. За да минете през
бариерата и да продължите напред, запазете спокойствие и продължете да
натискате педала на газта.
• Не извършвайте проверка на работата на функцията за смекчаване на
неправилната употреба на педала сами. Функцията може да не работи в
зависимост от ситуацията, което може да доведе до неочакван инцидент.
• В зависимост от разстоянието, разликата в скоростта или разликата в
страничната посока между вашия автомобил и препятствието (например когато
препятствието не е директно пред вашия автомобил) функцията за смекчаване
на неправилната употреба на педала може да не работи.
• В зависимост от това как водачът използва волана системата определя, че той се
опитва да избегне сблъсък, така че функцията за смекчаване на неправилната
употреба на педала може да не работи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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Работа на функцията за смекчаване на неправилната
употреба на педала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Изключете функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала в
следните случаи.
- Когато автомобилът бива теглен
- Когато автомобилът бива транспортиран от автовоз
- Когато автомобилът минава под висящи банери/знамена, увиснали клони,
храсти или винилови завеси
- Преди да използвате автомивка, през която автомобилът преминава
- Когато използвате шаси-динамометър или ролкова спирачна стойка
- Когато стартирате двигателя, докато автомобилът е повдигнат, за да се въртят
гумите
- При състезания, например шофиране по писта
• Ако стерео камерата не може да засече обект (друг автомобил, препятствие
или пешеходец) или ако стерео камерата временно спре или е в неизправност,
функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала не работи.
Функция за засичане на стерео камерата
→ Вижте стр. 4-225
Засичане на пешеходци и
велосипедисти от стерео
камерата
→ Вижте стр. 4-229

Предупредително съобщение
Английски

Турски

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато Автономната аварийна спирачка (AEB) е недостъпна, функцията за
смекчаване на неправилната употреба на педала не работи.
• Въпреки, че функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала е
изключена, тя ще се включи, когато двигателят бъде рестартиран, след като
бутонът Start/Stop (модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или
контактният ключ (модели без Пасивна система за влизане и стартиране) бъде
зададен в позиция OFF, за да се спре двигателят.

Предупредително съобщение
Английски

Автономна аварийна спирачка (AEB)
→ Вижте стр. 4-237

Турски

Когато системата определи, че педалът на
газта е натиснат повече от необходимото
за потегляне на автомобила от спряло
положение, докато стерео камерата
разпознава препятствие отпред, системата
ограничава мощността на двигателя.
Същевременно прозвучава звуков сигнал
и предупредителният индикатор за челен
сблъсък мига.
След като бъде осъществен контрол
над
автомобила,
предупредителното
съобщение се изписва на мулти
информационния дисплей.
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Функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала не работи или се
дезактивира автоматично при следните условия.
В този момент функцията не работи, дори когато има риск от сблъсък.
• Когато педалът на газта е натиснат за 3 секунди или повече
• Когато педалът на газта е освободен
• Когато воланът се завърти внезапно или рязко
• Когато светлинният индикатор за изключване на Автономната аварийна спирачка
(AEB) свети
• Когато селекторът на предавките е в позиция Р, R или N
• Когато двигателят не е включен

Ситуации, в които работи функцията за смекчаване на
неправилната употреба на педала
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• Когато минавате през пръскаща вода, например вода, пръскана от тръба, за да
топи сняг, или от камион за миене на улици
• Когато шофирате в лоши метеорологични условия, например силен снеговалеж
или виелица
• Когато има препятствие на завой или кръстовище

В следните ситуации функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала
може да работи, дори когато няма вероятност от сблъсъци.
• Преди бариера на паркинг или на прелез да се е вдигнала напълно

• Когато отработените газове на автомобила отпред са ясно видими, например при
шофиране в студен район

• Когато минавате близо до автомобил или препятствие
• Когато спирате автомобила много близо до автомобил или стена отпред
• Когато шофирате автомобила по речно корито, през избуяли храсти или в гората

Когато функцията за смекчаване на неправилната
употреба на педала е недостъпна
• Когато шофирате близо до автомобила пред вас
• Когато шофирате на място, чийто наклон се променя драстично

Светлинен индикатор
за изключване на Автономната
аварийна спирачка (AEB)

Ако има проблем с функцията за смекчаване
на неправилната употреба на педала,
светлинният индикатор за изключване на
Автономната аварийна спирачка (AEB)
ще светне. В този момент функцията за
смекчаване на неправилната употреба на
педала няма да работи.
Ако има проблем със стерео камерата,
системата не може да бъде използвана.
Стерео камера

• Когато автомобилът минава през плискаща се вода, отвян сняг, водни пари, пясък,
дим и др. от автомобила отпред

→ Вижте стр. 4-221
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Изключване на функцията за смекчаване на
неправилната употреба на педала

Ако не искате функцията за смекчаване на неправилната употреба на педала да
работи, е възможно да я изключите. Настройките на системата могат да се променят
чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Автоматична
аварийна
спирачка

Намеса със
спирачка и
предупреждение

Светлинен индикатор
за изключване на Автономната
аварийна спирачка (AEB)

Описание

Активирано

Включва функцията за
смекчаване на неправилната
употреба на педала

Дезактивирано

Изключва функцията за
смекчаване на неправилната
употреба на педала

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Адаптивен круиз контрол (ACC)

Адаптивният круиз контрол е система, която подпомага шофирането по магистрала
или път с ограничен достъп. Вашият автомобил следва автомобила отпред, който
бива засечен от стерео камерата, шофирайки със скорост до зададената от водача.
Когато автомобилът отпред спре, вашият автомобил също спира. Но вашият автомобил
не остава в спряло положение. Тъй като адаптивният круиз контрол бива отменен
приблизително 2 секунди, след като вашият автомобил спре, натиснете педала на
спирачката, за да поддържате автомобила си спрял.
Скоростта на автомобила за адаптивния круиз контрол може да бъде зададена в
обхвата 30-130 км/ч.

• Когато Автономната аварийна спирачка
(AEB) е изключена, функцията за
смекчаване на неправилната употреба
на педала също е изключена.
• Функцията
за
смекчаване
на
неправилната употреба на педала
не работи, докато светлинният
индикатор
за
изключване
на
Автономната аварийна спирачка
(AEB) свети.
• Въпреки, че функцията за смекчаване
на неправилната употреба на педала
е изключена, тя ще се включи, когато
двигателят бъде рестартиран, след
като бутонът Start/Stop (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ
(модели без Пасивна система за
влизане и стартиране) бъде зададен
в позиция OFF, за да се спре
двигателят.
Автономна аварийна спирачка (AEB)
→ Вижте стр. 4-237

Бутон за адаптивен круиз контрол

Тип 1
1 2

Когато системата е изключена, светлинният
индикатор за изключване на Автономната
аварийна спирачка (AEB) светва.

ЗАБЕЛЕЖКА
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6

3

5

4

Тип 2
1 2

6

№

Описание

1

Бутон за разстояние между
автомобилите

2

Бутон SET (Настройка)/+

3

Главен бутон

4

Бутон CANCEL (Отмяна)

5

Бутон RES (Рестартиране)

6

Бутон SET (Настройка)

3

5 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте лично
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Не разчитайте изцяло на системата. Адаптивният круиз контрол има ограничена
работа. Ако разчитате изцяло на системата, може да причините сериозен
инцидент. Системата не шофира автомобила ви автономно, като преценява
всички възможни условия на шофиране, например когато шофирате, докато
гледате настрани или сте разсеяни, докато не обръщате внимание на пътя
пред вас или докато видимостта ви е лоша. Също така устройството не е
предназначено да се използва за предотвратяване на сблъсъци.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Когато шофирате, винаги обръщайте внимание на дистанцията до автомобила
отпред, условията на заобикалящата среда и другите условия на шофиране
и поддържайте подходящо разстояние между автомобилите, като натискате
педала на спирачката или извършвате други действия, необходими за
безопасното шофиране.
• Задайте скоростта на автомобила в подходящ диапазон спрямо пътните
условия, заобикалящата среда и ограниченията на скоростта.
• Ако стерео камерата не може да засече обект (друг автомобил) или ако стерео
камерата временно спре или е в неизправност, адаптивният круиз контрол не
работи.
• Не задавайте селектора на предавките в позиция N, освен в извънредни
ситуации. Когато селекторът на предавките е зададен в позиция N, адаптивният
круиз контрол автоматично се дезактивира и спирането с помощта на двигателя
става неефективно. Това може да доведе до неочакван инцидент.
• В ситуация, в която е трудно стерео камерата да засече обект, натиснете педала
на спирачката или предприемете други необходими действия.
• Уверете се, че сте изключили адаптивния круиз контрол, когато не го използвате.
Ако той остане включен, може да бъде настроен неочаквано, което може да
доведе до инцидент.
• Внимателно проверете безопасността на пътниците и заобикалящата среда,
преди да използвате адаптивния круиз контрол. Не го използвайте, докато сте
извън автомобила.
• Адаптивният круиз контрол има ограничени възможности да преценява
условията. В следните ситуации намаляването на скоростта може да не бъде
достатъчно. Натиснете педала на спирачката според необходимостта, за да
намалите скоростта на автомобила.
- Когато автомобилът отпред намали скоростта внезапно или шофира с
изключително различна скорост, въпреки че е разпознат
- Когато друг автомобил внезапно се вмъкне пред вас
- Когато дистанцията до автомобила отпред стане по-къса поради смяна на
лентата
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ВНИМАНИЕ
• След като започне да следва автомобила отпред, вашият автомобил се
управлява в зависимост от движението на предходния автомобил. Когато
автомобилът отпред спре, вашият автомобил също спира. Но вашият автомобил
не остава в спряло положение. Тъй като адаптивният круиз контрол бива
отменен приблизително 2 секунди, след като вашият автомобил спре, натиснете
педала на спирачката, за да поддържате автомобила си спрял. Но ако стерео
камерата е загубила автомобила отпред, вашият автомобил може да не спре.
Поддържайте разстоянието между автомобилите, като натискате педала на
спирачката.
• Ако автомобилът отпред потегли в рамките на 2 секунди, след като е спрял,
адаптивният круиз контрол продължава да работи и вашият автомобил
автоматично следва предходния автомобил. Ако адаптивният круиз контрол
бъде отменен, натиснете бутона RES (Рестартиране), за да рестартирате круиз
контрола.
• Ефективността на спирачките може да намалее в зависимост от следните
условия и ситуации. Натиснете педала на спирачката според необходимостта,
за да намалите скоростта на автомобила.
- Условия на автомобила (товар, брой пътници и др.)
- Условия на пътната настилка (наклон, хлъзгавост, форма, неравност и др.)
- Статус на поддръжка на автомобила (части, свързани със спирачките, износване
на гумите, въздушно налягане и др.)
- Когато спирачките са студени, например когато температурата на въздуха навън
е ниска или точно след като автомобилът е потеглил
- За известно време след стартиране на двигателя и потегляне на автомобила
(например докато двигателят загрее напълно)
- Когато ефективността на спирачките е слаба поради прегряването им по време
на шофиране по склон надолу и др.
- Когато ефективността на спирачките е слаба, например когато са мокри след
шофиране на автомобила през локви или след измиване на автомобила

Ситуации, в които адаптивният круиз контрол
не работи правилно
Не използвайте адаптивния круиз контрол в следните ситуации. Това може да доведе
до неочакван инцидент.
• След като е направена временна поправка с комплект за ремонт на спукана гума
• Когато са поставени вериги за гуми
• Когато автомобилът се движи нестабилно поради пътен инцидент или неизправност
• Когато предупредителният индикатор за спирачната система свети
• По хлъзгав път
• Когато теглите автомобил и др.
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Адаптивният круиз контрол е предназначен да бъде използван, когато шофирате по
път с ограничен достъп, например магистрала или път с тол такса. Не използвайте
адаптивния круиз контрол в ситуация, в която стерео камерата не може да засича
обекти или в следните ситуации, тъй като това може да доведе до неочакван инцидент.
• Когато видимостта е лоша поради мъгла или лоши метеорологични условия (като
дъждовни бури, виелици или снеговалеж)
• Общодостъпни пътища (различни от пътища с ограничен достъп); Може да не е
възможно да шофирате спрямо пътните условия поради средата на пътя (например
когато пътят е сложен), което може да доведе до неочакван инцидент.
• Когато автомобилът навлезе в остър завой, например на кръстовище или пътен
възел или навлезе в зона за отбиване към място за отдих, паркинг или пункт за тол
такси и др.; може да е невъзможно да се разпознае автомобилът отпред.
• Хлъзгави пътни повърхности, например когато пътят е замръзнал или е покрит със
сняг; гумите може да поднесат и водачът може да загуби контрол над автомобила.
• В пътни условия, при които последователното увеличаване и намаляване на
скоростта затруднява поддържането на разстоянието между автомобилите;
Възможно е водачът да не може да шофира автомобила подходящо за пътните
условия.
• Стръмни склонове надолу; зададената скорост на автомобила може да бъде
превишена.
• Когато стръмният склон надолу продължава; спирачките може да прегреят.
• Пътища или надлези, които имат редуващи се стръмни склонове нагоре и надолу;
възможно е системата да не може да разпознае автомобила отпред и пътната
повърхност, което да доведе до неподходящо управление.
• Пътища с дълги завои

При следните пътни условия или условия на вашия автомобил е възможно стерео
камерата да не може да засече автомобила отпред. Автомобили в съседни ленти или
обекти покрай пътя също може да бъдат засечени неправилно. При такива условия не
използвайте адаптивния круиз контрол. Ако круиз контролът в момента се използва,
натиснете педала на спирачката и вземете други необходими мерки.
• Когато следването започне от късо разстояние, например когато автомобилът
отпред се е вмъкнал във вашата лента
• На завои, в началото или края на завоя, и на пътища с дълги завои
• На рампи за слизане/качване на магистрали или други пътища с ограничен достъп
(адаптивният круиз контрол не е предназначен за употреба в такива условия на
шофиране)
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• В града или в предградията (адаптивният круиз контрол не е подходящ за шофиране
в тези райони. Използвайте адаптивния круиз контрол само на магистрали с
ограничен достъп.)
• Когато автомобилът отпред се е преместил встрани и вече не е директно пред
вашия автомобил
• Когато има препятствие отстрани на пътя

•
•
•
•
•
•

Когато има голяма разлика в относителната скорост спрямо автомобила отпред
Когато автомобил се вмъкне във вашата лента точно пред вашия автомобил
Когато разстоянието между автомобилите е изключително късо
Когато вашият автомобил поднася в лентата си
На неравни или непавирани пътища
На пътища с изключително тесни ленти, например когато има ограничения на
трафика или в зони, в които се извършват строителни дейности
• Когато автомобилът се движи нестабилно поради инцидент или неизправност
• Когато е натоварен изключително тежък товар в товарния отсек или на задната
седалка
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Условия на работа на адаптивния круиз контрол

Адаптивният круиз контрол работи, когато всички условия по-долу са изпълнени.
• Всички врати са затворени
• Предпазният колан на водача е закопчан
• Селекторът на предавките е в позиция D
• Педалът на спирачката не е натиснат и ръчната спирачка не е приложена
• Светлинният индикатор, указващ неизправност на камерата, не свети
• Предупредителният индикатор за Антиблокиращата система на спирачките (ABS),
предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC) или
светлинният индикатор за изключване на Системата за контрол на сцеплението
(TCS) не свети
• Автомобилът не се движи по стръмен склон
• Воланът не бива въртян рязко
• Когато скоростта на автомобила е 130 км/ч или по-малко.

Задаване на желаната скорост на автомобила
Главен бутон

1. Натиснете главния бутон, за да го
включите в позиция ON.
Светлинният индикатор за адаптивния
круиз контрол светва в бяло.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Главен бутон
Бутон SET (Настройка)/+

Светлинен индикатор за
адаптивния круиз контрол (Бял)
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2. Задайте
желаната
скорост
на
автомобила. Първоначалната стойност е
30 км/ч и скоростта се променя с бутона
SET (Настройка).
Като натиснете бутона веднъж, скоростта
се увеличава/намалява с 1 км/ч, докато
като натиснете и задържите бутона,
скоростта се увеличава/намалява на
интервали по5 км/ч. Скоростта, при
която спрете да натискане бутона SET
(Настройка), е зададената скорост на
автомобила.
Зададената скорост на автомобила
се изписва на мулти информационния
дисплей.
В същото време светлинният индикатор
за адаптивния круиз контрол светва в
зелено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Задайте скоростта на автомобила в
подходящ диапазон спрямо пътните
условия, заобикалящата среда и
ограниченията на скоростта.

ЗАБЕЛЕЖКА
Светлинен индикатор за
адаптивния круиз контрол (Бял)

• Не можете да следвате автомобила
отпред със скорост, по-висока от
зададената скорост на автомобила.
• Когато
шофирате
в
завой,
автомобилът може да не ускори или
може да намали скоростта, дори
зададената скорост да е по-висока
от текущата скорост на автомобила
ви.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Работа на адаптивния круиз контрол
Когато автомобилът отпред не е
разпознат (когато няма автомобил
отпред)

Вашият автомобил се движи постоянно със
зададената скорост.

Когато автомобилът отпред е
разпознат

Когато автомобилът отпред е разпознат,
индикаторът за автомобил отпред се
изписва
на
мулти
информационния
дисплей.
Вашият автомобил шофира със скорост до
зададената и следва автомобила отпред,
като същевременно спазва разстоянието
между автомобилите спрямо вашата
скорост.

Когато автомобилът отпред вече
не е разпознат

Когато автомобилът отпред вече не е
разпознат, индикаторът за автомобил
отпред на мулти информационния дисплей
изчезва.
Вашият автомобил бавно ускорява до
зададената скорост и след това се движи с
тази скорост постоянно.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ВНИМАНИЕ
• Може да усещате педала на спирачката твърд, когато го натискате, докато
автоматичната спирачка е активирана, но това не е необичайно. Ако натискате
педала на спирачката допълнително, може да увеличите спирачното усилие. Щом
махнете крака си от педала на спирачката, той се връща към първоначалното си
състояние.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато спирачката бъде приложена от адаптивния круиз контрол, стоповете
светват.
• Дори когато автомобилът отпред не е разпознат, докато шофирате по склон
надолу, спирачката може да бъде приложена от адаптивния круиз контрол, за
да поддържа автомобила ви в зададената скорост.
• Може да чуете шум, когато автоматичната спирачка се прилага. Това се дължи
на контролирането на системата и не е необичайно.
• Ако искате да ускорите бързо, натиснете педала на газта.
• Когато искате да смените лентата, за да изпреварите автомобила отпред,
докато шофирате с по-ниска скорост от зададената и следвате автомобила
отпред, натиснете педала на газта, за да ускорите според необходимостта.
• Автомобил, следващ друг автомобил, има следните характеристики.
- Ако скоростта на автомобила отпред е по-ниска от зададената скорост и
разстоянието е голямо, вашият автомобил може да ускори повече от очакваното,
за да намали разстоянието между автомобилите.
- Когато автомобилът отпред намали скоростта рязко или друг автомобил
се вмъкне между вашия автомобил и автомобила отпред, докато вашият
автомобил следва автомобила отпред, прилагането на спирачката може да
бъде забавено.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Временно увеличаване или намаляване на скоростта

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Задаване на разстоянието между автомобилите
Бутон за разстояние
между автомобилите

ЗАБЕЛЕЖКА
• Обикновено, докато следвате автомобила отпред, вашият автомобил
автоматично увеличава или намалява скоростта спрямо скоростта на
автомобила отпред. Но вие трябва да използвате педала на газта и педала на
спирачката, за да увеличавате или намалявате скоростта спрямо заобикалящата
ви среда, например за да ускорите при смяна на лентата или за да намалите
скоростта, ако се приближите прекалено много до автомобила отпред, тъй като
той внезапно е намалил скоростта, защото друг автомобил се е вмъкнал пред
него.

Временно увеличаване на скоростта

Когато искате да увеличите скоростта временно, натиснете педала на газта.
След като освободите педала на газта, автомобилът продължава да се движи с
постоянна скорост или да следва автомобила отпред спрямо първоначално зададената
скорост.

Бутон SET (Настройка)/+

Временно намаляване на
скоростта

Когато искате да намалите скоростта
временно, натиснете педала на спирачката.
Адаптивният круиз контрол временно
прекъсва контрола си и светлинният
индикатор за адаптивния круиз контрол
светва в бяло.
След като освободите педала на спирачката
и натиснете бутона SET (Настройка) или
бутона RES (Рестартиране), автомобилът
продължава да се движи с постоянна
скорост или да следва автомобила отпред
спрямо първоначално зададената скорост.
Светлинният индикатор за адаптивния
круиз контрол светва в зелено.
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Разстояние между автомобилите

Разстоянието между вашия автомобил и
автомобила отпред може да бъде зададено
на 3 нива.
Натиснете бутона за разстояние между
автомобилите, докато следвате даден
автомобил.
Всеки път, когато натискате бутона, той
превключва настройките за разстояние
между автомобилите.
Разстоянието между автомобилите се
изписва
на
мулти
информационния
дисплей.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Съдържание на мулти информационния дисплей
Ако
информацията
за
системите,
подпомагащи шофирането, е избрана,
докато адаптивният круиз контрол е
активен, в зона на дисплея 1 се изписва
информация, различна от зададената
скорост на автомобила. От друга страна,
ако бъде избрано нещо различно от
информацията за системите, подпомагащи
шофирането, информацията се изписва в
зона на дисплея 2. Зададената скорост на
автомобила винаги се изписва в зона на
дисплея 2.

Зона на дисплея 1

Зона на дисплея 2

Зона на дисплея 1

Зона на дисплея 2

1

1

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Разстоянието между автомобилите се променя в зависимост от скоростта на автомобила
и става по-дълго с увеличаването на скоростта на вашия автомобил.

Разстояние между автомобилите

Разстояние между автомобилите*
Късо

приблизително 30 м

Средно

приблизително 45 м

Дълго

приблизително 60 м

*: Когато скоростта на автомобила ви е приблизително 100 км/ч.
2
2

№

Дисплей

Описание

1

Индикатор за автомобила отпред

Извежда се, когато автомобилът
отпред бъде разпознат.

2

Разстояние между автомобилите

Извежда разстоянието между вас
и автомобила отпред: късо/средно/
дълго
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Съдържание на мулти информационния дисплей

Предупредителен индикатор
за челен сблъсък

Предупредително съобщение
Английски

Когато системата определи, че водачът
трябва ръчно да намали скоростта на
автомобила, докато адаптивният круиз
контрол
работи,
предупредителното
съобщение Brake! (Спирачка!) се изписва
на мулти информационния дисплей (MID) и
прозвучава звуков сигнал. В същото време
предупредителният индикатор за челен
сблъсък мига на head up дисплея.
Предупреждението за приближаване се
активира, когато системата определи, че
автоматичната спирачка не може да намали
скоростта на автомобила достатъчно, за да
поддържа подходящо разстояние между
автомобилите. Намалете скоростта, като
натиснете педала на спирачката, за да
поддържате подходящо разстояние между
автомобилите.
Head Up дисплей

Турски

→ Вижте стр. 4-49

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Предупредителното съобщение Brake! (Спирачка!) не се изписва в следните
условия.
- Когато педалът на газта е натиснат
- Когато педалът на спирачката е натиснат
• Въпреки че разстоянието между автомобилите е късо, предупредителното
съобщение Brake! (Спирачка!) не се изписва в следните условия.
- Когато шофирате с малко по-различна скорост от автомобила отпред (когато
шофирате с почти същата скорост като автомобила отпред)
- Когато автомобилът отпред се движи по-бързо от вас (когато разстоянието
между автомобилите постепенно се увеличава)
- Когато друг автомобил се вмъкне точно пред вас
- Когато автомобилът отпред внезапно намали скоростта
- Когато има редуващи се склонове нагоре и надолу
• Когато автомобилът отпред спре в края на колона от автомобили на пункт за
пътни такси или в задръстване или шофира с много по-ниска скорост от вашата,
разпознаването му може да се забави и предупредителното съобщение Brake!
(Спирачка!) може да се изведе.
• При следните условия предупреждението за приближаване може да не работи,
дори когато разстоянието между автомобилите е малко.
- Когато шофирате с малко по-различна скорост от автомобила отпред (когато
шофирате с почти същата скорост като автомобила отпред)
- Когато автомобилът отпред се движи по-бързо от вас (когато разстоянието
между автомобилите постепенно се увеличава)
- Когато друг автомобил се вмъкне точно пред вас
- Когато автомобилът отпред внезапно намали скоростта
- Когато има редуващи се склонове нагоре и надолу
• В следните ситуации може да се активира предупреждение за приближаване,
когато стерео камерата засече автомобил в съседната лента или обект край
пътя.
- Когато пътят е със завои или лентата е тясна
- Когато позицията на автомобила ви в лентата не е стабилна заради кормилното
управление и др.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Задаване на по-висока/по-ниска скорост на
адаптивния круиз контрол

Бутон SET (Рестартиране)

Светлинен индикатор за
адаптивния круиз контрол

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Бутон SET (Рестартиране)

Когато използвате бутона

Натиснете бутона SET (Настройка), за да
увеличите/намалите зададената скорост на
автомобила.
Скоростта на автомобила се увеличава/
намалява, докато бутонът е натиснат
и
изведената
скорост
на
мулти
информационния дисплей се променя.
Когато освободите бутона на желаната
скорост, скоростта на автомобила бива
зададена.
Всеки път когато бутонът е натиснат
и освободен веднага, скоростта на
автомобила се увеличава/намалява с 1
км/ч. Като натиснете и задържите бутона,
скоростта се увеличава/намалява на
интервали по 5 км/ч. Всеки път когато
бутонът се използва, изведената скорост
на мулти информационния дисплей се
променя.

Светлинен индикатор за
адаптивния круиз контрол
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Когато използвате педала на газта

1. Натиснете педала на газта, за да
ускорите автомобила.
2. Когато педалът на газта е освободен,
вашият
автомобил
автоматично
намалява скоростта до зададената
скорост или до скоростта за следене
на автомобила отпред. След това
контролът продължава. Като натискате
педала на газта, докато адаптивният
круиз контрол работи, скоростта на
автомобила може да бъде увеличена
до зададената скорост на автомобила
или повече. Но ако скоростта на
автомобила бъде увеличена до
150 км/ч или повече, адаптивният
круиз контрол се отменя и трябва да
шофирате
автомобила
нормално.
В този момент ще прозвучи звуков
сигнал и светлинният индикатор за
адаптивния круиз контрол ще светне в
бяло.
За да рестартирате адаптивния
круиз контрол, натиснете бутона
SET (Настройка) или бутона RES
(Рестартиране) при скорост 130 км/ч
или по-малко. Когато адаптивният круиз
контрол е рестартиран, светлинният
индикатор за адаптивния круиз контрол
светва в зелено.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато следвате автомобила отпред,
дори ако натиснете бутона, за да
увеличите зададената скорост на
автомобила и да се движите побързо от автомобила отпред, вашият
автомобил не може да ускори, защото
се контролира спрямо скоростта
на автомобила отпред. Но тъй като
зададената скорост на автомобила е
била променена, вашият автомобил
ускорява до новата зададена
скорост, когато автомобилът отпред
вече не е разпознат.
• Проверете изведената зададена
скорост на мулти информационния
дисплей, когато променяте скоростта
на автомобила.
• Когато педалът на газта е натиснат,
докато адаптивният круиз контрол
се настройва, адаптивният круиз
контрол не осъществява намаляване
на скоростта. Но ако има висок риск
от сблъсък с препятствие отпред
в същото време, Автономната
аварийна спирачка (AEB) може
да изведе предупреждение и да
активира автоматичната спирачка.
Автономна аварийна спирачка (AEB)
→ Вижте стр. 4-237

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Бутон SET (Настройка)/-

Светлинен индикатор за
адаптивния круиз контрол
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Когато използвате педала на спирачката
1. Натиснете педала на спирачката, за да
намалите скоростта. Адаптивният круиз
контрол временно прекъсва контрола си
и светлинният индикатор за адаптивния
круиз контрол светва в бяло.
2. Когато достигнете желаната скорост,
натиснете бутона SET (Настройка),
за да зададете нова скорост на
автомобила. Също така, когато бутонът
RES (Рестартиране) бъде натиснат,
докато адаптивният круиз контрол е
отменен,адаптивният
круиз
контрол
се рестартира с последно зададената
скорост.
Когато бутонът бъде натиснат, новата
зададена скорост на автомобила се
изписва на мулти информационния
дисплей. Светлинният индикатор за
адаптивния круиз контрол светва в
зелено.
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Функция за оставане в спряло положение

Светлинен индикатор за
адаптивния круиз контрол

Когато
автомобилът
отпред
спре,
докато вашият автомобил го следва
чрез адаптивния круиз контрол, вашият
автомобил също спира.
Но
когато
минат
приблизително
2 секунди от спирането на вашия
автомобил,адаптивният круиз контрол се
отменя с предупредителен звуков сигнал
и автомобилът потегля. Натиснете педала
на спирачката, за да поддържате вашия
автомобил спрял.
Когато адаптивният круиз контрол е
отменен,
светлинният
индикатор
за
адаптивния круиз контрол светва в бяло. За
да рестартирате адаптивния круиз контрол,
след като автомобилът отпред потегли
отново, освободете педала на спирачката
и натиснете бутона RES (Рестартиране).
По този начин автомобилът ви отново ще
започне да следи автомобила отпред с
последно зададената скорост.
От друга страна, когато автомобилът
отпред потегли приблизително 2 секунди,
след като е спрял, адаптивният круиз
контрол не се отменя. Вашият автомобил
автоматично потегля и продължава да
следва автомобила отпред. Светлинният
индикатор за адаптивния круиз контрол
светва в зелено.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Адаптивният
круиз
контрол
е
функция, позволяваща поддържането
на постоянна скорост по време на
шофиране, и не е функция за спиране
на автомобила. Не разчитайте на
тази функция, за да управлявате
автомобила си.
• Водачът е отговорен за спирането
на автомобила, така че винаги
шофирайте безопасно, защото тази
функция невинаги може да спре
автомобила.
• Адаптивният круиз контрол няма
функция за оставане в спряло
положение. Когато автомобилът спре
автоматично, водачът трябва да
натисне педала на спирачката, за да
поддържа автомобила спрял.
• След като вашият автомобил
спре зад предходния автомобил
и е в спряло положение, той няма
автоматично да потегли отново, дори
автомобилът отпред да потегли.
Трябва да потеглите отново.

ВНИМАНИЕ
• Функцията е ограничена в зависимост от пътната повърхност, товара,
разстоянието до автомобила отпред, както и разликата в скоростта
между вашия автомобил и автомобила отпред. Също така ако автомобилът пред вас е изключително
нисък или тегли ниско ремарке (например ремарке без товар), задната
частна автомобила отпред не може
да бъде разпозната и може да настъпи сблъсък.
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• Когато ръчната спирачка е приложена
• Когато камерата е в неизправност или
спре временно

Когато отменяте адаптивния круиз контрол
Главен бутон

Бутон CANCEL (Отмяна)

Английски

Турски

Натиснете главния бутон за адаптивния
круиз контрол отново, за да го превключите
в позиция OFF. Светлинният индикатор за
адаптивния круиз контрол ще изгасне.
Когато адаптивният круиз контрол е отменен
автоматично от системата, този светлинен
индикатор светва от зелено в бяло, след
като съобщението Cruise control canceled
(Отменен круиз контрол) се изписва на
мулти информационния дисплей за около
5 секунди.
Адаптивният круиз контрол се отменя в
следните случаи.
• При натискане на бутона CANCEL
(Отмяна)
• Когато наклонът на пътя е стръмен
• Когато е активирана Автономната
аварийна
спирачка
(AEB),
Електронната стабилизираща система
(ESC), системата за контрол на
сцеплението (TCS), системата за
контрол на клатенето на ремаркето или
системата Контрол при спускане по
наклон
• Когато скоростта на автомобила ви
надхвърли приблизително 150 км/ч
по време на шофиране с включен
адаптивен круиз контрол
• Когато воланът бъде завъртян докрай
• Когато селекторът на предавките е в
позиция, различна от D
• Когато е отворена вратата на водача,
вратата на пътника отпред или някоя
от задните врати
• Когато предпазният колан от страната
на водача е разкопчан
• Когато бутонът за режим 4WD е
зададен на 4L (модели с 4WD)
• Когато педалът на спирачката е
натиснат
• Когато има нередност в системата за
контрол на двигателя
• Когато има нередност в спирачната
система
• Когато Електронната стабилизираща
система (ESC) е изключена чрез
бутона за изключване на Електронната
стабилизираща система (ESC)
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато адаптивният круиз контрол бъде дезактивиран автоматично,
рестартирайте го, след като условията, които са довели до дезактивирането
му, са отстранени. Ако не може да бъде включен, дори след отстраняването
на условията, може да има проблем в камерата. Въпреки че това няма да
се отрази на нормалното шофиране, свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
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Когато се върнете към шофиране с адаптивния круиз
контрол
Ако сте отменили адаптивния круиз контрол при следните условия, можете да се
върнете към настройките за шофиране с адаптивния круиз контрол преди отмяната, като
натиснете бутона RES (Рестартиране). Тогава светлинният индикатор за адаптивния
круиз контрол светва в зелено.
• При натискане на педала на спирачката.
• При смяна на предавките.
• При натискане на бутона CANCEL (Отмяна).
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Превключване на режима към функцията за круиз
Възможно е да превключите режима от адаптивен круиз контрол към круиз контрол,
като извършите следните действия.

Главен бутон

1. Натиснете главния бутон, за да включите
адаптивния круиз контрол. Светлинният
индикатор за адаптивния круиз контрол
светва в бяло.

Когато адаптивният круиз контрол е недостъпен
Ако има проблем в стерео камерата, системата за контрол на спирачките или силовия
агрегат, адаптивният круиз контрол не може да бъде използван.
В този случай дори да се опитате да зададете адаптивния круиз контрол, светлинният
индикатор за адаптивния круиз контрол не светва.
Ако има проблем с камерата, системата не може да бъде използвана.

Светлинен индикатор за адаптивния
круиз контрол (Бял)

Стерео камера → Вижте стр. 4-221

Бутон за разстояние между
автомобилите

2. Натиснете бутона за разстояние между
автомобилите за 2 секунди или повече.
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Светлинен индикатор за
адаптивния круиз контрол (Бял)

3. Режимът се превключва от адаптивен
круиз контрол на круиз контрол и
светлинният индикатор за круиз
контрола светва в бяло.
Отново натиснете бутона за разстояние
между автомобилите за 2 секунди или
повече, за да върнете режима от круиз
контрол на адаптивен круиз контрол.
Режимът на адаптивен круиз контрол се
задава, след като използвате главния
бутон, за да отмените режима на круиз
контрол или след като рестартирате
двигателя и натиснете главния бутон.
Круиз контрол

→ Вижте стр. 4-153
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Система за разпознаване на пътните знаци (TSR)
Системата за разпознаване на пътните знаци (TSR) е система, която подпомага
безопасното шофиране, като извежда пътните знаци, засечени от стерео камерата, на
мулти информационния дисплей, за да предотврати възможността водачът да не ги
разпознае. Ако скоростта на вашия автомобил надхвърли максималната скорост на
пътния знак, засечен от стерео камерата по време на шофиране, съобщение на мулти
информационния дисплей и звуков сигнал информират водача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата за разпознаване на пътните знаци (TSR) е система, която подпомага
безопасното шофиране. При лоши метеорологични условия или ако има проблем
с пътен знак, системата може да не разпознае знака или може да изведе пътен
знак, който е различен от действителния. Водачът носи отговорност да се увери
в действителния пътен знак, тъй като в противен случай може да се стигне до
неочакван инцидент.
• Ако стерео камерата не може да засече обект (пътен знак) или ако стерео
камерата временно спре или е в неизправност, Системата за разпознаване на
пътните знаци не работи.
Когато стерео камерата е недостъпна
→ Вижте стр. 4-230

ЗАБЕЛЕЖКА
• В следните случаи Системата за разпознаване на пътните знаци (TSR) може да
не функционира правилно.
- Когато пътен знак е замърсен поради кал, сняг и др.
- Когато пътен знак е скрит от дървета, автомобили и др.
- Когато яркостта на пътен знак е частично различна поради сенки или други
фактори
- Когато пътен знак е огънат или изкривен
- Когато пътен знак е разположен прекалено ниско или прекалено високо
- Когато пътен знак е прекалено голям или прекалено малък
- Когато пътен знак е прекалено светъл или прекалено тъмен (включително
електрически пътни знаци)
- Когато има обекти, чиито цветове или форми са подобни на пътните знаци,
които се разпознават (например подобни пътни знаци, информационни
табла)
- Когато камерата има малко време да разпознае пътните знаци
- Когато ситуацията на шофиране (завиване, смяна на лентата и др.) не е
преценена правилно
- Когато пътен знак е разположен точно след кръстовище на магистрала или
точно преди място, където се сливат съседни ленти
- Когато в задната част на автомобила отпред е залепен стикер
ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)
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ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)
- Когато знак за ограничение на скоростта на страничен път попадне в обхвата
на разпознаване на камерата
- При шофиране на кръгово кръстовище
- Когато обекти на инструменталния панел се отразят върху предното стъкло
- Когато автомобилът е наклонен поради тежък товар
- Когато въздушното налягане на гумите не е подходящо
- Когато са поставени специални гуми
- При шофиране през или близо до изходи на паркинги или пунктове за пътни
такси на магистрали
- Когато автомобилът завие рязко
- Когато околната осветеност внезапно се промени, например при влизане или
излизане от тунел
- Когато предните фарове са замърсени или светлината им е слаба, тъй като
не са изравнени
- Когато предното стъкло е замърсено или замъглено
- Когато има капки вода на предното стъкло и/или камерата
- Когато автомобилът е осветен от силна светлина отпред (задни светлини,
дълги светлини и др.)
- Когато от пътя е отразена силна светлина
- Когато пътен знак се намира на място, до което фаровете ви достигат трудно,
например нощем или в тунел
- Когато шофирате в лоши метеорологични условия, например дъжд, сняг или
мъгла
- Когато системата не е преценила правилно ситуацията на шофиране
(завиване, смяна на лентата и др.)
• Системата за разпознаване на пътните знаци (TSR) е налична само в Европа,
Австралия и Нова Зеландия. Тя не е налична в други региони, тъй като не
може да разпознава пътните знаци там. Свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu за повече подробности.
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Съдържание на мулти информационния дисплей

Зона на дисплея

Пътните знаци, засечени от стерео
камерата,
се
извеждат
на
мулти
информационния дисплей.
Системата разпознава следните пътни
знаци.
• Знак
за
максимална
скорост
(включително помощен знак)
• Знак за забранено влизане
• Знак за забранено изпреварване

СЪВЕТ
• Когато е избрано „Driving support system information display“ (Извеждане
на информация за системата,
подпомагаща шофирането), могат
да бъдат изведени до 3 пътни знака
едновременно.
• Когато е избрано нещо различно от
„Driving support system information
display“, се изписва само знакът за
максимална скорост (без помощни
знаци).
• Ако бутонът за двигателя е в
позиция OFF, докато знакът за
максимална скорост е изведен на
мулти информационния дисплей,
същият знак ще бъде изведен отново
следващия път, когато бутонът бъде
зададен в позиция ON.
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Иконка

Описание
Ограничение на скоростта

Забранено изпреварване

Забранено влизане

Неразпознаваем

Помощни знаци
Icon

Иконка
Icon

Описание
Мокро
Дъжд
Сняг или лед
Неразпознаваем
Рампа за качване/слизане
По време на теглене

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

4-285

Работа на Системата за разпознаване на пътните знаци
(TSR)
Знак за максимална скорост (включително
помощен знак)
Знакът за максимална скорост се извежда,
когато е изпълнено следното условие.
• Когато стерео камерата засече знак за
максимална скорост като пътен знак,
предназначен за вашия автомобил,
и вашият автомобил подминава този
знак
В следните случаи знаците за максимална
скорост се скриват от дисплея.
• Когато
автомобилът
е
изминал
известно разстояние, откакто камерата
е засякла знак за максимална скорост,
и автомобилът го е подминал
• Когато камерата засече нов различен
знак за максимална скорост (В този
момент се извежда новият знак за
максимална скорост.)
• Когато
системата
определи,
че
автомобилът ви е сменил пътя
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Знак за забранено влизане

Знакът за забранено влизане се извежда,
когато е изпълнено следното условие.
• Когато стерео камерата засече знак за
забранено влизане като пътен знак,
предназначен за вашия автомобил,
и вашият автомобил подминава този
знак
Когато автомобилът е изминал известно
разстояние, откакто камерата е засякла
знак за забранено влизане, и автомобилът
го е подминал, знакът се скрива от дисплея.

Знак за забранено изпреварване

Знакът за забранено изпреварване се
извежда, когато е изпълнено следното
условие.
• Когато стерео камерата засече знак
за забранено изпреварване като
пътен знак, предназначен за вашия
автомобил, и вашият автомобил
подминава този знак
В следните случаи знакът за забранено
изпреварване се скрива от дисплея.
• Когато
автомобилът
е
изминал
известно
разстояние,
откакто
камерата е засякла знак за забранено
изпреварване, и автомобилът го е
подминал
• Когато
системата
определи,
че
автомобилът ви е сменил посоката на
пътуване

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато е избрано „Driving support
system
information
display“
(Изписване
на
информация
за
системата,
подпомагаща
шофирането), едновременно със
знака за максимална скорост може
да бъде изведен знак за забранено
изпреварване или знак за забранено
влизане.
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Предупреждение за надвишаване на максималната
скорост

100км/ч

Когато
вашият
автомобил
надвиши
показанието на знака за максимална
скорост, засечен от стерео камерата,
знакът за максимална скорост, изведен на
мулти информационния дисплей, започва
да мига.
В същото време прозвучава звуков сигнал.
Когато автомобилът продължава да
надвишава максималната скорост, знакът
за максимална скорост, изведен на мулти
информационния дисплей, спира да мига и
започва да свети постоянно.
Докато
проверявате
условията
на
заобикалящата среда, намалете скоростта
до законовото ограничение, като натиснете
педала на спирачката или други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА
• В следните случаи предупреждението
за надвишаване на максималната
скорост се скрива от дисплея.
- Когато скоростта на автомобила
падне под изведената максимална
скорост
- Когато
изведеният
знак
за
максимална
скорост
се
актуализира и вашата скорост е
по-ниска от новото показание
- Когато изведеният знак за
максимална скорост се скрива
• Ако стерео камерата по погрешка
разпознае знак за максимална
скорост като знак за по-ниска скорост,
предупреждението за надвишаване
на
максималната
скорост
се
активира, дори ако шофирате под
законовото ограничение.
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Настройки на Системата за разпознаване на
пътните знаци (TSR)

Настройките на Системата за разпознаване на пътните знаци (TSR) могат да се променят
чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Извеждане на
пътните знаци

Активирано
Дезактивирано
Визуално и
звуково

Предупреждение
за скоростта
Разпознаване
на пътните
знаци

Само визуално

Изкл.

2 км/ч

Праг на
предупреждение

5 км/ч

10 км/ч

Описание
Включва Системата за
разпознаване на пътните
знаци (TSR)
Изключва Системата за
разпознаване на пътните
знаци (TSR)
Предупреждава водача
със съобщение на мулти
информационния дисплей и
звуков сигнал
Предупреждава водача само
със съобщение на мулти
информационния дисплей
Изключване на
предупреждението
за надвишаване на
максималната скорост
Когато максималната скорост,
изведена на дисплея, е
надвишена с 2 км/ч, се
активира предупреждение.
Когато максималната скорост,
изведена на дисплея, е
надвишена с 5 км/ч, се
активира предупреждение.
Когато максималната скорост,
изведена на дисплея, е
надвишена с 10 км/ч, се
активира предупреждение.

Когато Системата за разпознаване на
пътните знаци (TSR) е недостъпна
Ако има проблем със стерео камерата, Системата за разпознаване на пътните знаци
(TSR) не работи. Ако има проблем със стерео камерата, Системата за разпознаване на
пътните знаци (TSR) не може да бъде използвана.
Когато камерата временно спре или е в неизправност, Системата за разпознаване на
пътните знаци (TSR) не работи.
Стерео камера → Вижте стр. 4-221
Когато стерео камерата е недостъпна

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Механичен ограничител на скоростта (MSL)
Механичният ограничител на скоростта (MSL) е функция, която ограничава шофирането
със скорост, по-висока от зададената. Ограничението на скоростта може да бъде
зададено в диапазона 30-160 км/ч.
Бутон за Механичния ограничител на скоростта (MSL)
1

5 4

2

3

№

Описание

1

Бутон SET (Настройка)/+

2

Главен бутон

3

Бутон CANCEL (Отмяна)

4

Бутон SET (Настройка)/-

5

Бутон RES (Рестартиране)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Изключете системата, когато водачът се смени. Ако водачът се смени и новият
водач не спазва зададената скорост на Механичния ограничител на скоростта
(MSL), автомобилът не ускорява дори при натискане на педала на газта. Това е
опасно, защото може да настъпи инцидент.
• Задайте скоростта на автомобила в подходящ диапазон спрямо пътните
условия, заобикалящата среда и ограниченията на скоростта.
• Ако е зададена по-ниска скорост от скоростта на автомобила по време на
шофиране, системата намалява скоростта на автомобила. Винаги проверявайте
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато използвате системата.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата временно се отменя, когато педалът на газта е натиснат силно и
автомобилът ускорява. Когато скоростта на автомобила спадне до зададената
скорост или по-малко, системата се активира отново.
• По склон надолу скоростта на автомобила може да надвиши зададената
скорост.
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Задаване на Механичния ограничител на скоростта (MSL)
Главен бутон

1. Натиснете главния бутон, за да го
включите в позиция ON. Светлинният
индикатор за Механичния ограничител
на скоростта (MSL) светва в бяло.

ЗАБЕЛЕЖКА

Светлинен индикатор за
Механичния ограничител
на скоростта (MSL)

• Ако круиз контролът или адаптивният
круиз контрол е включен, когато
главният
бутон
е
натиснат,
натиснете главния бутон отново, за
да превключите към Механичния
ограничител на скоростта (MSL).

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Проверете
зададената
скорост,
изведена на мулти информационния
дисплей,
когато
променяте
ограничението на скоростта на
автомобила.
• Когато скоростта на автомобила
надхвърля
зададената
скорост
с приблизително 5 км/ч или
повече, изведената на дисплея
зададена скорост започва да мига.
Тя продължава да мига, докато
скоростта
на
автомобила
не
намалее до по-ниска или равна на
зададената.

Временна отмяна на системата

Бутон SET (Настройка)

2. Натиснете бутона SET (Настройка), за да
зададете скоростта.
Когато скоростта на автомобила е 30 км/ч
или повече, скоростта в този момент се
задава като максимална скорост. Когато
скоростта на автомобила е по-малко от
30 км/ч, скоростта се задава на 30 км/ч.
Зададената скорост се изписва на
мулти информационния дисплей. В
същото време светлинният индикатор за
Механичния ограничител на скоростта
(MSL) светва в зелено.
Всеки път когато бутонът е натиснат и
освободен веднага, зададената скорост
на автомобила се увеличава с 1 км/ч.
Като натиснете и задържите бутона,
зададената скорост се увеличава на
интервали по 5 км/ч.

Системата временно се отменя, когато са
извършени следните операции.
• Когато е натиснат бутонът CANCEL
(Отмяна)
• Когато е натиснат главният бутон

ЗАБЕЛЕЖКА
• Натиснете бутона SET (Настройка),
за да зададете скоростта.
• Дори ако педалът на спирачката бъде
натиснат, Механичният ограничител
на скоростта (MSL) не се отменя.

Предупреждение за надвишаване
на зададената скорост

Когато скоростта на автомобила надхвърля
зададената скорост с приблизително 5
км/ч или повече, светлинният индикатор
за Механичния ограничител на скоростта
(MSL) започва да мига. Той продължава
да мига, докато скоростта на автомобила
не намалее до по-ниска или равна на
зададената.
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Задаване на Механичния ограничител на скоростта (MSL)

Интелигентен ограничител на скоростта (ISL)

Настройките на Механичния ограничител на скоростта (MSL) могат да се променят чрез
функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.

Интелигентният ограничител на скоростта (ISL) е функция, която ограничава
шофирането със скорост, по-висока от зададената. Скоростта на знака за максимална
скорост, засечен от стерео камерата, може да бъде зададена като горна граница на
скоростта на автомобила.
Интелигентният ограничител на скоростта (ISL) може да зададе максимална скорост
в диапазона 30-130 км/ч въз основа на Системата за разпознаване на пътните знаци
(TSR). При механична работа максималната скорост може да бъде зададена от 30 км/ч
до 160 км/ч.

Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Ограничител
на скоростта

Описание

Интелигентен
Режим
Механичен

Активира Интелигентния
ограничител на скоростта
(ISL)
Активира Механичния
ограничител на скоростта
(MSL)

Интелигентен ограничител на
скоростта (ISL)
→ Вижте стр. 4-293

Система за разпознаване на пътните
знаци (TSR)
→ Вижте стр. 4-281
Бутон за Механичния ограничител на скоростта (MSL)
1

5 4

2

3

№

Описание

1

Бутон SET (Настройка)/+

2

Главен бутон

3

Бутон CANCEL (Отмяна)

4

Бутон SET (Настройка)/-

5

Бутон RES (Рестартиране)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Изключете Интелигентния ограничител на скоростта (ISL), когато водачът се
смени. Ако водачът се смени и новият водач не спазва зададената скорост на
Интелигентния ограничител на скоростта (ISL), автомобилът не ускорява дори
при натискане на педала на газта. Това е опасно, защото може да настъпи
инцидент.
• Задайте скоростта на автомобила в подходящ диапазон спрямо пътните
условия, заобикалящата среда и ограниченията на скоростта.
• Ако е зададена по-ниска скорост от скоростта на автомобила по време на
шофиране, системата намалява скоростта на автомобила. Винаги проверявайте
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато използвате системата.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато Системата за разпознаване на пътните знаци (TSR) е недостъпна,
Интелигентният ограничител на скоростта (ISL) не работи.
• Системата временно се отменя, когато педалът на газта е натиснат силно и
автомобилът ускорява. Когато скоростта на автомобила спадне до зададената
скорост или по-малко, системата се активира отново.
• По склон надолу скоростта на автомобила може да надвиши зададената
скорост.
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Задаване на Механичния ограничител на скоростта (MSL)
Главен бутон

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Индикатор„RES (RESUME)“

Как за зададем ограничение
на скоростта чрез бутона SET
(Настройка)
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3. „RES (RESUME)“ (ВЪЗОБНОВЯВАНЕ)
се изписва над знака за максимална
скорост, изведен на мулти информационния дисплей от Системата за разпознаване на пътните знаци (TSR).

1. Натиснете главния бутон, за да го
включите в позиция ON. Светлинният
индикатор за Интелигентния ограничител на скоростта (ISL) светва в бяло.

ЗАБЕЛЕЖКА
Светлинен индикатор за
Интелигентния ограничител
на скоростта (ISL)

Бутон SET (Настройка)

• Ако круиз контролът или адаптивният
круиз контрол е включен, когато
главният бутон е натиснат, натиснете
главния бутон отново, за да
превключите към Интелигентния
ограничител на скоростта (ISL).

2. Натиснете бутона SET (Настройка),
за да зададете скоростта. Когато
скоростта на автомобила е 30 км/ч
или повече, скоростта в този момент
се задава като максимална скорост.
Когато скоростта на автомобила е помалко от 30 км/ч, скоростта се задава на
30 км/ч. Зададената скорост се изписва
на мулти информационния дисплей. В
същото време светлинният индикатор
за Интелигентния ограничител на
скоростта (ISL) светва в зелено.
Всеки път когато бутонът е натиснат и
освободен веднага, зададената скорост
на автомобила се увеличава с 1 км/ч.
Като натиснете и задържите бутона,
зададената скорост се увеличава на
интервали по 5 км/ч.

Зона на дисплея

Бутон RES (Рестартиране)

Как за зададем ограничение
на скоростта от знаците за
ограничение на скоростта

Натиснете бутона RES (Рестартиране), докато „RES (RESUME)“ е изписано над знака
за максимална скорост.
Ограничението на скоростта се задава до
скоростта на изведения знак за ограничение на скоростта.

Временна отмяна на системата

Системата временно се отменя, когато са
извършени следните операции.
• Когато е натиснат бутонът CANCEL
(Отмяна)
• Когато е натиснат главният бутон

ЗАБЕЛЕЖКА
• Натиснете бутона SET (Настройка),
за да зададете скоростта.
• Дори ако педалът на спирачката
бъде
натиснат,
Интелигентният
ограничител на скоростта (ISL) не се
отменя.
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Предупреждение за надвишаване
на зададената скорост

Когато скоростта на автомобила надхвърля
зададената скорост с приблизително 5 км/
чили повече, светлинният индикатор за
Интелигентния ограничител на скоростта
(ISL) започва да мига. Той продължава
да мига, докато скоростта на автомобила
не намалее до по-ниска или равна на
зададената.

Настройки на Интелигентния ограничител на скоростта
(ISL)
Настройките на Интелигентния ограничител на скоростта (ISL) могат да се променят
чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Ограничител
на скоростта

Описание

Интелигентен
Режим
Механичен

Активира Интелигентния
ограничител на скоростта
(ISL)
Активира Механичния
ограничител на скоростта
(MSL)

Механичен ограничител на
скоростта (MSL)
→ Вижте стр. 4-289
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Предупреждение за напускане на лентата (LDW)
Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW) е система, която ви
информира, че е възможно автомобилът ви да се отклони от лентата. Ако системата
засече лентата с камерата, докато шофирате, и определи, че автомобилът ви може
да се отклони от нея, тя ви информира чрез мулти информационния дисплей. При
модели с електрическо усилване (EPS) воланът вибрира в същото време. При модели
с хидравлично усилване (HPS) прозвучава звуков сигнал. Използвайте системата по
добре поддържана пътна сигнализация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW) не работи във
всички ситуации.
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте лично
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW) е проектирана
да подпомага шофирането в лентата и не е система, която ви позволява да не
гледате напред внимателно или да шофирате без ръце на волана. Също така
Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW) не е система,
която отправя предупреждение, като разпознае ръба на пътя, например
аварийната лента или канавката. Уверете се, че управлявате волана спрямо
заобикалящите условия и винаги шофирайте безопасно.
• Ако стерео камерата не може да засече обект (пътни ленти) или ако стерео
камерата временно спре или е в неизправност, Системата за предупреждение
за напускане на лентата (LDW) не работи.
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Активиране на Системата за предупреждение за
напускане на лентата (LDW)

Подробности за индикацията на мулти
информационния дисплей

Когато всички условия по-долу са изпълнени, Системата за предупреждение за
напускане на лентата (LDW) работи.
• Когато шофирате близо до средата на път, по който е начертана лента от едната
или от двете страни
• Когато шофирате със скорост от приблизително 60 до 130 км/ч
• Когато шофирате по прав или леко завиващ път

Следното
се
извежда
на
мулти
информационния дисплей в зависимост от
условията.

Зона на дисплея 1

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW) е в режим на
изчакване, докато не засече лявата или дясната лента.
• Ако бъде засечена само лявата или дясната лента, Системата за
предупреждение за напускане на лентата (LDW) не работи за страната, която
не е засечена.
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Зона на дисплея 2

Зона на дисплея 1
1

• Натиснете бутона SET (Настройка),
за да зададете скоростта.
• Дори ако педалът на спирачката бъде
натиснат, Интелигентният ограничител на скоростта (ISL) не се отменя.

Зона на дисплея 2

2

1

2

Работа на Системата за предупреждение за напускане
на лентата (LDW)
Когато системата определи, че автомобилът
може да напусне лентата, изписва
предупредително съобщение на мулти
информационния дисплей. При модели с
електрическо усилване воланът вибрира в
същото време. При модели с хидравлично
усилване прозвучава звуков сигнал.

№

Дисплей

1

Лява
маркировка
на лентата

2

Дясна
маркировка
на лентата

Цвят

Описание

Сиво

Когато стерео камерата не засича ленти

Бяло

Когато стерео камерата засича ленти

Жълто

Когато стерео камерата засича, че автомобилът е
напуснал лентата си

Сиво

Когато стерео камерата не засича ленти

Бяло

Когато стерео камерата засича ленти

Жълто

Когато стерео камерата засича, че автомобилът е
напуснал лентата си
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Автоматично спиране на предупреждението

Изключване на Системата за предупреждение за
напускане на лентата (LDW)

Ако се извършват следните операции, Системата за предупреждение за напускане
на лентата (LDW) автоматично спира предупреждението. След като операциите са
извършени, Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW) автоматично
се активира отново.
• Когато системата не може да засече лентата
• Когато скоростта на автомобила е по-малка от приблизително 60 км/ч
• Когато правите остър завой
• Когато вземате завой с неподходяща скорост
• Когато завъртите рязко волана
• Когато спирате
• Когато ускорите внезапно
• Когато автомобилът не се е върнал към вътрешността на лентата, след като
Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW) се активира
• Когато лентата е тясна
• Когато е трудно стерео камерата да разпознае лентите поради работата на
функцията й за разпознаване на лентите
• Когато пътната маркировка липсва или е избледняла
• Когато пътната маркировка е трудно различима, тъй като цветът й е подобен
на цвета на пътната повърхност
• Когато широчината на пътната маркировка е малка
• В следните случаи лентата може да бъде разпозната неправилно и Системата
за предупреждение за напускане на лентата (LDW) може да се активира.
- Когато има следа от гума и др. по мокър или заснежен път
- Когато има граница между снега и асфалта, маркировка за ремонт на пътя и
др.
- Когато има сянка от мантинела и др.
- Когато пътната маркировка е нанесена два пъти
- Когато освен пътната маркировка има и други линии, нанесени върху пътя
• Когато използвате мигачите

Когато Системата за предупреждение за напускане на
лентата (LDW) е недостъпна
Светлинен индикатор за
изключване на Системата
за предупреждение за
напускане на лентата (LDW)

Ако има проблем със Системата за
предупреждение
за
напускане
на
лентата (LDW), светлинният индикатор
за
изключване
на
Системата
за
предупреждение за напускане на лентата
(LDW) ще светне. В този момент Системата
за предупреждение за напускане на лентата
(LDW) няма да работи.
Ако има проблем със стерео камерата,
Системата
за
предупреждение
за
напускане на лентата (LDW) не може да
бъде използвана.
Стерео камера

→ Вижте стр. 4-221
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Ако не искате Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW) да работи,
е възможно да я изключите.
Настройките на Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW)
могат да се променят чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти
информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Модели с електрическо усилване (EPS)
Индикация на дисплея

Активна система
при опасност
от напускане на
пътната лента

Настройки за
придържане в
лентата

Описание

Изписва предупреждение
Помощ и
и подпомага кормилното
предупреждение
управление
Само
Само изписва
предупреждение предупреждение
Изключва Активната
система при опасност
от напускане на пътната
Изкл.
лента (LDP) (отменя
предупреждението
и подпомагането на
кормилното управление)

Модели с хидравлично усилване (HPS)
Индикация на дисплея
Предупреждение
за напускане на
лентата

Предупреждение
за напускане на
лентата

Светлинен
индикатор за
изключване на
Системата за
предупреждение
за напускане на
лентата (LDW)

Описание

Активирано

Изключва Системата
за предупреждение за
Дезактивирано
напускане на лентата (LDW)
Когато Системата за предупреждение за
напускане на лентата (LDW) е изключена,
светлинният индикатор за изключване
на Системата за предупреждение за
напускане на лентата (LDW) светва.

ЗАБЕЛЕЖКА
[Модели с електрическо усилване (EPS) и модели за турския пазар]
• Когато двигателят бъде рестартиран, след като е бил спрян, системата се
включва отново. [Модели с хидравлично усилване (HPS)]
• Когато двигателят бъде рестартиран, след като е бил спрян, системата запазва
състоянието отпреди спирането на двигателя.
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Активна система при опасност от напускане на пътната
лента (LDP)
Активната система при опасност от напускане на пътната лента (LDP) е система,
която подпомага избягването на отклонението от лентата, като подпомага кормилното
управление, когато вашият автомобил е на път да се отклони. Ако системата засече
лентата със стерео камерата, докато шофирате, и определи, че автомобилът ви може
да се отклони от нея, тя подпомага кормилното управление на водача. Същевременно
тя предупреждава водача за опасността чрез мулти информационния дисплей и
вибриране на волана. Използвайте системата по добре поддържани пътища с ленти
като магистрали и пътища с контролиран достъп.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте лично
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Не разчитайте изцяло на Активната система при опасност от напускане на
пътната лента (LDP). Тя не е система за автономно шофиране. Системата не
работи във всички ситуации. Ако разчитате само на системата да поддържа
автомобила в лентата, това може да доведе до инцидент, като например сблъсък
с препятствие встрани от лентата или автомобил, който се движи в съседната
лента. Системата не ви позволява да шофирате, докато гледате настрани, или
да шофирате без ръце на волана и др. Уверете се, че държите волана здраво,
докато шофирате.
• Ако степента и времето на намеса на системата се различават от усещането
ви за шофиране, не използвайте системата, тъй като тя не може да поддържа
безопасното шофиране.
• Не извършвайте проверка на работата на системата сами.
• Ако стерео камерата не може да засече обект (пътни ленти) или ако стерео
камерата временно спре или е в неизправност, Активната система при опасност
от напускане на пътната лента (LDP) не работи.
• Не използвайте системата в следните ситуации.
- Когато е направена спешна поправка на гумата с комплект за ремонт на спукана
гума
- Когато са поставени вериги за гуми
- Когато автомобилът се движи нестабилно поради пътен инцидент или
неизправност
- Когато предупредителният индикатор за спирачната система свети
- Когато теглите автомобил и др.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• В следните ситуации не използвайте системата, защото може неочаквано да
настъпи инцидент. Системата може да не успее да контролира автомобила
правилно, тъй като лентата не може да бъде разпозната.
- Общодостъпни пътища (различни от пътища с ограничен достъп); Може да
не е възможно да шофирате спрямо пътните условия поради средата на
пътя (например когато пътят е сложен), което може да доведе до неочакван
инцидент.
- Пътища със завои (Тази функция е активна само на прави пътища)
- Ограничение на лентите или временна лента поради пътно строителство и
др.
- Останала е стара маркировка на лентите
- Избягване на спрял автомобил
- Сняг, локви или субстанция за топене на снега са останали по повърхността
на пътя
- Има пукнатина или знак за ремонт на пътната повърхност
- Когато шофирате по хлъзгав път, например заледен или заснежен път, гумите
могат да поднесат и контролът над автомобила може да бъде загубен.
- Когато автомобилът навлезе в кръстовище или в зона за отдих, паркинг, пункт
за пътни такси и др.

ВНИМАНИЕ
• В следните ситуации Активната система при опасност от напускане на
пътната лента (LDP) може да не е достатъчна или може да не работи или да е
дезактивирана.
- Когато лентата не може да бъде засечена
- Когато скоростта на автомобила е по-малка от приблизително 60 км/ч
- Когато шофирате в завой
- Когато завъртите рязко волана
- Когато спрете рязко
- Веднага след като масата на автомобила се промени драстично
- Веднага след като гумите са сменени или въздушното налягане в гумите е
регулирано
- Веднага след като части, свързани с камерата, са регулирани, поправени или
сменени
- Веднага след като окачването или кормилната система са поправени или
сменени
- Когато са поставени гуми без шипове или неоригинални гуми
- Когато автомобилът е подложен на напречен вятър
- Когато наклонът на пътната повърхност се променя бързо (нагоре, надолу)
- Когато страничният наклон на пътя е значителен или се променя бързо
- Неравности, хълмове или шевове по пътната повърхност
ВНИМАНИЕ (Продължение)
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ВНИМАНИЕ (Продължение)

ВНИМАНИЕ (Продължение)
-
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При прекомерно увеличаване/намаляване на скоростта
Когато външната температура е висока
Когато чистачките се движат бързо
Когато мигачите работят
Когато аварийните светлини работят
Когато Системата за придържане в лентата (LKAS) работи
Когато времето за работа на Активната система при опасност от напускане на
пътната лента (LDP) е дълго
Когато Антиблокиращата система на спирачките (ABS) или Системата за
контрол на сцеплението (TCS) работи
Когато е монтиран обект, който блокира полезрението на стерео камерата
Когато яркостта на предните фарове е недостатъчна, тъй като са мръсни или
не са изравнени
Когато предните фарове, фаровете за мъгла и др. са модифицирани
Когато яркостта на светлината рязко се промени, например при влизане или
излизане от тунел или при преминаване под надлез
Когато вода, сняг или прах се разпръскват от автомобилите отпред или
прииждащи автомобили или пясък, дим или водни пари се разнасят във
въздуха пред автомобила ви
Когато предното стъкло е замъглено или надраскано или има сняг,
замърсявания, скреж или прах по него
Когато дъждовни капки, водни капки или замърсявания на предното стъкло не
са били забърсани напълно от чистачките
Когато полезрението на стерео камерата е нарушено от кану или други неща,
натоварени на покрива
Когато предните фарове не са включени нощем или в тунел
Когато е сумрачно привечер или сутрин
Когато метеорологичните условия са лоши (дъжд, сняг и др.)
Когато светлина се отразява от мокра пътна повърхност
Когато дистанцията между автомобилите е къса и пътната маркировка се
вижда трудно
Когато сенки, например от мантинелата, закриват пътната маркировка
Когато автомобилът е осветен от силна светлина отпред (задни светлини,
слънчева светлина, предни фарове и др.)
Когато пътната лента е прекалено тясна или прекалено широка
ВНИМАНИЕ (Продължение)

- Когато широчината на пътната лента се променя
- Когато пътната маркировка липсва или е избледняла
- Когато пътната маркировка е трудно различима, тъй като цветът й е подобен
на цвета на пътната повърхност
- Когато пътната маркировка е нанесена два пъти
- Когато широчината на пътната маркировка е малка
- Когато освен пътната маркировка има и други линии, нанесени върху пътя
- Когато до пътната маркировка има стена или стълб
- Когато формата на пътната маркировка се променя драстично (например в
началото или края на завои, при системи за ограничение на скоростта или при
пътища с много завои)
- При достигане до разклоняващи се пътни ленти на кръстовища на магистрали,
зони за отдих, входове към паркинги и др.
- Когато има бордюр или странични стени до аварийната лента
• Ако не използвате Активната система при опасност от напускане на пътната
лента (LDP), я изключете. Ако системата остане включена, тя може да се
активира в неочаквана ситуация, което може да доведе до инцидент.
• Когато системата е включена, силата на работа на електрическото усилване
може да се промени.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато Системата за предупреждение за напускане на лентата (LDW) е
недостъпна, Активната система при опасност от напускане на пътната лента
(LDP) не работи.
Предупреждение за напускане на
лентата (LDW)
→ Вижте стр. 4-297
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Активиране на Активната система при опасност от
напускане на пътната лента (LDP)
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Работа на Активната система при опасност от напускане
на пътната лента (LDP)

Когато всички условия по-долу са изпълнени, Активната система при опасност от
напускане на пътната лента (LDP) се активира.
• Когато шофирате със скорост от приблизително 60 до 130 км/ч
• Когато системата засича лентата
• Когато водачът държи и управлява волана
• Когато пътната лента не е прекалено широка или прекалено тясна
• Светлинният индикатор за изключване на Системата за предупреждение за
напускане на лентата не свети

Когато автомобилът е на път да
напусне лентата, докато Системата за
предупреждение за напускане на лентата
(LDW) издава предупреждение, системата
подпомага кормилното управление с цел
избягване на напускането на лентата.
Предупредително съобщение се изписва на
мулти информационния дисплей. В същото
време воланът вибрира.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Моментът на предупреждение от Системата за предупреждение за напускане
на лентата (LDW) е различен от момента на подпомагане на кормилното
управление от Активната система при опасност от напускане на пътната лента
(LDP).

4-307

Когато Активната система при опасност от напускане на
пътната лента (LDP) не работи
Английски

Турски

Когато водачът свали ръцете си от волана
или не го държи здраво за известно време,
ще прозвучи звуков сигнал. Системата ще
бъде отменена временно.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако държите волана леко или в зависимост от пътните условия, системата може да определи, че сте свалили
ръцете си от волана (не го държите),
дори и да го държите.
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Подробности за индикацията на мулти информационния
дисплей
Зона на дисплея 1

Следното
се
извежда
на
мулти
информационния дисплей в зависимост от
условията.

ЗАБЕЛЕЖКА
Зона на дисплея 2

Зона на дисплея 1
1

• Когато бялата линия на лентата бъде
засечена само от едната страна, само
засечената линия се извежда на мулти информационния дисплей.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Работа на Системата за предупреждение за напускане
на лентата (LDW), докато Активната система при опасност
от напускане на пътната лента (LDP) се използва
Не е възможно да се изключи Системата за предупреждение за напускане на лентата
(LDW), докато Активната система при опасност от напускане на пътната лента (LDP)
работи.

Светлинен индикатор за
изключване на Системата
за предупреждение за
напускане на лентата (LDW)

Зона на дисплея 2

2

1

4-309

2

ЗАБЕЛЕЖКА
• Активната система при опасност от
напускане на пътната лента (LDP) не
работи, ако светлинният индикатор за
изключване на Системата за предупреждение за напускане на лентата
(LDW) свети.
Предупреждение за напускане на
лентата (LDW)
→ Вижте стр. 4-297

Автоматично спиране на подпомагането на кормилното
управление от Активната система при опасност от
напускане на пътната лента (LDP)
№

Дисплей

1

Лява
маркировка
на лентата

2

Дясна
маркировка
на лентата

Цвят

Описание

Сиво

Когато стерео камерата не засича ленти

Бяло

Когато стерео камерата засича ленти

Жълто

Когато Активната система при опасност от
напускане на пътната лента (LDP) работи

Сиво

Когато стерео камерата не засича ленти

Бяло

Когато стерео камерата засича ленти

Жълто

Когато Активната система при опасност от
напускане на пътната лента (LDP) работи

Ако се извършват следните операции, Активната система при опасност от напускане на
пътната лента (LDP) автоматично спира подпомагането на кормилното управление. В
този случай се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
• Когато има нередност в електрическото усилване
• Когато има нередност в спирачната система

Когато системата е недостъпна
Светлинен индикатор за
изключване на Системата
за предупреждение за
напускане на лентата (LDW)

Ако има проблем с Активната система при
опасност от напускане на пътната лента
(LDP),светлинният индикатор за изключване
на Системата за предупреждение за
напускане на лентата (LDW) светва. В този
момент Активната система при опасност
от напускане на пътната лента (LDP) не
работи.
Ако има проблем с камерата, системата не
може да бъде използвана.
Стерео камера

→ Вижте стр. 4-221
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Настройки на Активната система при опасност от
напускане на пътната лента (LDP)

Настройките на Активната система при опасност от напускане на пътната лента (LDP)
могат да се променят чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти
информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея

Настройки за
придържане в
лентата

Активна система
при опасност
от напускане на
пътната лента

Описание

Изписва предупреждение
Помощ и
и подпомага кормилното
предупреждение
управление
Само
Само изписва
предупреждение предупреждение
Изключва Активната
система при опасност
от напускане на пътната
Изкл.
лента (LDP) (отменя
предупреждението
и подпомагането на
кормилното управление)

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато е изписано само предупреждение, работи само Системата за
предупреждение за напускане на лентата (LDW) и подпомагането на кормилното
управление не работи.
• Дори ако Активната система при опасност от напускане на пътната лента (LDP)
е изключена чрез функцията за персонализация от потребителя, системата се
включва отново, когато двигателят бъде стартиран.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Активно придържане в лентата (ELK)
Системата за активно придържане в лентата (ELK) е система, която спомага за
предотвратяването на сблъсъци, като подпомага кормилното управление, когато
системата определи, че има вероятност от сблъсък с автомобил, който е зад вас отляво
или отдясно, докато сменяте лентата.
Независимо дали водачът включи мигач, когато автомобилът започне да сменя лентата,
докато радарните сензори засичат друг автомобил, и когато системата определи,
че автомобилът ви може да напусне лентата си, системата подпомага кормилното
управление на водача, за да върне автомобила в лентата му. Системата засича лентите
със стерео камерата и определя, че вашият автомобил може да напусне лентата си.
Същевременно тя предупреждава водача за опасността чрез мулти информационния
дисплей, звуков сигнал и вибриране на волана. Използват се същите радарни сензори
като от Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) (работният обхват
на Системата за активно придържане в лентата (ELK) е същият като при Системата за
наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM)).
Наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM)
→ Вижте стр. 4-190

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте лично
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Не разчитайте изцяло на Системата за активно придържане в лентата (ELK).
Тя не е система за автономно шофиране. Системата не работи във всички
ситуации. Ако разчитате само на системата да поддържа автомобила в лентата,
това може да доведе до инцидент, като например сблъсък с препятствие встрани
от лентата или автомобил, който се движи в съседната лента. Системата не ви
позволява да шофирате, докато гледате настрани, или да шофирате безръце на
волана и др. Уверете се, че държите волана здраво, докато шофирате.
• Ако степента и времето на намеса на системата се различават от усещането
ви за шофиране, не използвайте системата, тъй като тя не може да поддържа
безопасното шофиране.
• Не извършвайте проверка на работата на системата сами.
• Ако стерео камерата не може да засече обект (пътни ленти) или ако стерео
камерата временно спре или е в неизправност, Системата за активно
придържане в лентата (ELK) не работи.
• Не използвайте системата в следните ситуации.
- Когато е направена спешна поправка на гумата с комплект за ремонт на
спукана гума
- Когато са поставени вериги за гуми
- Когато автомобилът се движи нестабилно поради пътен инцидент или
неизправност
- Когато предупредителният индикатор за спирачната система свети
- Когато теглите автомобил и др.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• В следните ситуации не използвайте системата, защото може неочаквано да
настъпи инцидент. Системата може да не успее да контролира автомобила
правилно, тъй като лентата не може да бъде разпозната.
- Общодостъпни пътища (различни от пътища с ограничен достъп); Може да
не е възможно да шофирате спрямо пътните условия поради средата на
пътя (например когато пътят е сложен), което може да доведе до неочакван
инцидент.
- Пътища със завои (Тази функция е активна само на прави пътища)
- Ограничение на лентите или временна лента поради пътно строителство и
др.
- Останала е стара маркировка на лентите
- Избягване на спрял автомобил
- Сняг, локви или субстанция за топене на снега са останали по повърхността
на пътя
- Има пукнатина или знак за ремонт на пътната повърхност
- Когато шофирате по хлъзгав път, например заледен или заснежен път, гумите
могат да поднесат и контролът над автомобила може да бъде загубен.
- Когато автомобилът навлезе в кръстовище или в зона за отдих, паркинг, пункт
за пътни такси и др.

ВНИМАНИЕ
• В следните ситуации Системата за активно придържане в лентата (ELK) може
да не е достатъчна или може да не работи или да е дезактивирана.
- Когато лентата не може да бъде засечена
- Когато скоростта на автомобила е по-малка от приблизително 60 км/ч
- Когато шофирате в завой
- Когато завъртите рязко волана
- Когато спрете рязко
- Веднага след като масата на автомобила се промени драстично
- Веднага след като гумите са сменени или въздушното налягане в гумите е
регулирано
- Веднага след като части, свързани с камерата, са регулирани, поправени или
сменени
- Веднага след като окачването или кормилната система са поправени или
сменени
- Когато са поставени гуми без шипове или неоригинални гуми
- Когато автомобилът е подложен на напречен вятър
- Когато наклонът на пътната повърхност се променя бързо (нагоре, надолу)
- Когато страничният наклон на пътя е значителен или се променя бързо
- Неравности, хълмове или шевове по пътната повърхност
ВНИМАНИЕ (Продължение)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ВНИМАНИЕ (Продължение)
- При прекомерно увеличаване/намаляване на скоростта
- Когато външната температура е висока
- Когато чистачките се движат бързо
- Когато времето за работа на Системата за активно придържане в лентата
(ELK) е дълго
- Когато Антиблокиращата система на спирачките (ABS) или Системата за
контрол на сцеплението (TCS) работи
- Когато е монтиран обект, който блокира полезрението на стерео камерата
- Когато яркостта на предните фарове е недостатъчна, тъй като са мръсни или
не са изравнени
- Когато предните фарове, фаровете за мъгла и др. са модифицирани
- Когато яркостта на светлината рязко се промени, например при влизане или
излизане от тунел или при преминаване под надлез
- Когато вода, сняг или прах се разпръскват от автомобилите отпред или
прииждащи автомобили или пясък, дим или водни пари се разнасят във
въздуха пред автомобила ви
- Когато предното стъкло е замъглено или надраскано или има сняг,
замърсявания, скреж или прах по него
- Когато дъждовни капки, водни капки или замърсявания на предното стъкло не
са били забърсани напълно от чистачките
- Когато полезрението на стерео камерата е нарушено от кану или други неща,
монтирани на покрива
- Когато предните фарове не са включени нощем или в тунел
- Когато е сумрачно привечер или сутрин
- Когато метеорологичните условия са лоши (дъжд, сняг и др.)
- Когато светлина се отразява от мокра пътна повърхност
- Когато дистанцията между автомобилите е къса и пътната маркировка се
вижда трудно
- Когато сенки, например от мантинелата, закриват пътната маркировка
- Когато автомобилът е осветен от силна светлина отпред (задни светлини,
слънчева светлина, предни фарове и др.)
- Когато пътната лента е прекалено тясна или прекалено широка
- Когато широчината на пътната лента се променя
- Когато пътната маркировка липсва или е избледняла
- Когато пътната маркировка е трудно различима, тъй като цветът й е подобен
на цвета на пътната повърхност
- Когато пътната маркировка е нанесена два пъти
ВНИМАНИЕ (Продължение)
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ВНИМАНИЕ (Продължение)
-

Когато широчината на пътната маркировка е малка
Когато освен пътната маркировка има и други линии, нанесени върху пътя
Когато до пътната маркировка има стена или стълб
Когато формата на пътната маркировка се променя драстично (например в
началото или края на завои, при системи за ограничение на скоростта или при
пътища с много завои)
- При достигане до разклоняващи се пътни ленти на кръстовища на магистрали,
зони за отдих, входове към паркинги и др.
- Когато има бордюр или странични стени до аварийната лента
• Ако не използвате Системата за активно придържане в лентата (ELK), я
изключете. Ако системата остане включена, тя може да се активира в неочаквана
ситуация, което може да доведе до инцидент.
• Когато системата е включена, силата на работа на електрическото усилване
може да се промени.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) е
недостъпна, Системата за активно придържане в лентата (ELK) не работи.
Наблюдение в мъртва зона на
видимост (BSM)
→ Вижте стр. 4-190

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Условия на работа на Системата за активно придържане
в лентата (ELK)
Светлинен индикатор за
изключване на Системата за
наблюдение в мъртва зона
на видимост (BSM)

Системата за активно придържане в
лентата (ELK) ще работи, ако всички
условия по-долу са изпълнени.
• Когато режим захранване е в позиция
ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният
ключ е в позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане и
стартиране).
• Когато шофирате със скорост от
приблизително 60 до 130 км/ч
• Когато скоростният лост не е в позиция
R (модели с механична трансмисия)
или селекторът на предавкитене е
в позиция R (модели с автоматична
трансмисия)
• Когато
светлинният
индикатор
за изключване на Системата за
наблюдение в мъртва зона на видимост
(BSM) не свети
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Работа на Системата за активно придържане в лентата
(ELK)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Когато Системата за активно придържане в лентата
(ELK) не работи
Английски

Турски

Предупредително съобщение

Независимо дали водачът включи мигач,
когато автомобилът започне да сменя
лентата, докато е изписано предупреждение
от Системата за наблюдение в мъртва зона
на видимост (BSM), и ако изглежда, че
автомобилът напуска лентата по посока на
засечения автомобил, системата подпомага
кормилното управление на водача, за да
избегне напускането на лентата.
Предупредително съобщение се изписва на
мулти информационния дисплей. В същото
време прозвучава звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата за активно придържане
в лентата (ELK) не работи, докато
шофирате автомобила си в своята
лента, дори ако друг автомобил навлезе в зоната на засичане.
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Когато водачът свали ръцете си от волана
или не го държи здраво за известно време,
ще прозвучи звуков сигнал. Системата за
активно придържане в лентата (ELK) ще
бъде отменена временно.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако държите волана леко или в зависимост от пътните условия, системата може да определи, че сте свалили
ръцете си от волана (не го държите)
дори и да го държите.
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Подробности за индикацията на мулти информационния
дисплей
Зона на дисплея 1

Следното
се
извежда
на
мулти
информационния дисплей в зависимост от
условията.

ЗАБЕЛЕЖКА
Зона на дисплея 2

Зона на дисплея 1
1

• Когато бялата линия на лентата бъде
засечена само от едната страна, само
засечената линия се извежда на мулти информационния дисплей.

Зона на дисплея 2

2

1

2

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Автоматично спиране на подпомагането на кормилното
управление от Системата за активно придържане в
лентата (ELK)
Ако се извършват следните операции, Системата за активно придържане в лентата
(ELK) автоматично спира подпомагането на кормилното управление. В този случай се
свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
• Когато има нередност в електрическото усилване
• Когато има нередност в спирачната система

Когато Системата за активно придържане в лентата
(ELK) е недостъпна
Светлинен индикатор за
изключване на Системата
за активно придържане в
лентата (ELK)

Ако има проблем със Системата за активно
придържане в лентата (ELK), светлинният
индикатор за изключване на Системата
за активно придържане в лентата (ELK)
ще светне. В този момент Системата за
активно придържане в лентата (ELK) няма
да работи.
Когато стерео камерата е недостъпна,
Системата за активно придържане в
лентата (ELK) не може да се използва.
Стерео камера

№

1

2

Дисплей
Лява
маркировка
на лентата

Дясна
маркировка
на лентата

Цвят

Описание

Сиво

Когато стерео камерата не засича ленти

Бяло

Когато стерео камерата засича ленти

Червено

Когато Системата за активно придържане в
лентата (ELK) работи

Сиво

Когато стерео камерата не засича ленти

Бяло

Когато стерео камерата засича ленти

Червено

Когато Системата за активно придържане в
лентата (ELK) работи
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→ Вижте стр. 4-221

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори когато Системата за активно придържане в лентата (ELK) е недостъпна,
Системата за наблюдение в мъртва зона на видимост (BSM) работи, стига
светлинният индикатор за изключване на Системата за наблюдение в мъртва
зона на видимост (BSM) да е изключен.
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Изключване на Системата за активно придържане в
лентата (ELK)
Ако не искате Системата за активно придържане в лентата (ELK) да работи, е възможно
да я изключите. Настройките могат да се зададат чрез функцията за персонализация от
потребителя на мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Настройки за
придържане в
лентата

Активно
придържане в
лентата

Светлинен индикатор за
изключване на Системата
за активно придържане в
лентата (ELK)

Описание

Активирано
Дезактивирано

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Система за придържане в лентата (LKAS)
Системата за придържане в лентата (LKAS) е функция, която подпомага кормилното
управление, за да поддържа автомобила в средата на лентата, като засича белите
линии на лентата със стерео камерата, докато автомобилът се движи по магистрала или
път с контролиран достъп. Тази функция е достъпна, когато се използва адаптивният
круиз контрол.
Бутон за
Системата

Включва Системата за
активно придържане в
лентата (ELK)
Изключва Системата за
активно придържане в
лентата (ELK)

Когато системата е изключена, светлинният
индикатор за изключване на Системата
за активно придържане в лентата (ELK)
светва.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори ако Системата за активно придържане в лентата (ELK) е изключена
чрез функцията за персонализация от
потребителя, системата се включва
отново, когато двигателят бъде стартиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Не разчитайте изцяло на Системата за придържане в лентата (LKAS). Тя не е
система за автономно шофиране. Системата не работи във всички ситуации.
Ако разчитате само на системата да поддържа автомобила в лентата, това
може да доведе до инцидент, като например сблъсък с препятствие встрани
от лентата или автомобил, който се движи в съседната лента. Системата не ви
позволява да шофирате, докато гледате настрани, или да шофирате без ръце
на волана и др. Уверете се, че държите волана здраво, докато шофирате.
• Ако степента и времето на намеса на системата се различават от усещането
ви за шофиране, не използвайте системата, тъй като тя не може да поддържа
безопасното шофиране.
• Не извършвайте проверка на работата на системата сами.
• Ако стерео камерата не може да засече обект или ако стерео камерата временно
спре или е в неизправност, Системата за придържане в лентата (LKAS) не
работи.
• Не използвайте системата в следните ситуации.
- Когато е направена спешна поправка на гумата с комплект за ремонт на
спукана гума
- Когато са поставени вериги за гуми
- Когато автомобилът се движи нестабилно поради пътен инцидент или
неизправност
- Когато предупредителният индикатор за спирачната система свети
- Когато теглите автомобил и др.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

• В следните ситуации не използвайте системата, защото може неочаквано да
настъпи инцидент. Системата може да не успее да контролира автомобила
правилно, тъй като лентата не може да бъде разпозната.
- Общодостъпни пътища (различни от пътища с ограничен достъп); Може да
не е възможно да шофирате спрямо пътните условия поради средата на
пътя (например когато пътят е сложен), което може да доведе до неочакван
инцидент.
- Пътища с остри завои
- Ограничение на лентите или временна лента поради пътно строителство и
др.
- Останала е стара маркировка на лентите
- Избягване на спрял автомобил
- Сняг, локви или субстанция за топене на снега са останали по повърхността
на пътя
- Има пукнатина или знак за ремонт на пътната повърхност
- Когато шофирате по хлъзгав път, например заледен или заснежен път, гумите
могат да поднесат и контролът над автомобила може да бъде загубен.
- Когато автомобилът навлезе в остър завой, например на кръстовище или
навлезе в зона за отдих, паркинг или пункт за пътни такси и др.
- Когато автомобил в съседната лента се вмъкне във вашата или автомобил
пред вас смени лентата
- Когато формата на завоите се промени рязко
- Когато е монтиран обект, който блокира полезрението на стерео камерата
- Когато яркостта на предните фарове е недостатъчна, тъй като са мръсни или
не са изравнени
- Когато предните фарове, фаровете за мъгла и др. са модифицирани
- Когато вода, сняг или прах се разпръскват от автомобилите отпред или
прииждащи автомобили или пясък, дим или водни пари се разнасят във
въздуха пред автомобила ви
- Когато предното стъкло е замъглено или надраскано или има сняг,
замърсявания, скреж или прах по него
- Когато дъждовни капки, водни капки или замърсявания на предното стъкло не
са били забърсани напълно от чистачките
- Когато полезрението на стерео камерата е нарушено от кану или други неща,
натоварени на покрива
- Когато предните фарове не са включени нощем или в тунел
- Когато е сумрачно привечер или сутрин
- Когато метеорологичните условия са лоши (дъжд, сняг и др.)
- Когато светлина се отразява от мокра пътна повърхност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

- Когато дистанцията между автомобилите е къса и пътната маркировка се
вижда трудно
- Когато автомобил в съседната лента се вмъкне във вашата или автомобил
пред вас смени лентата
- Когато сенки, например от мантинелата, закриват пътната маркировка
- Когато автомобилът е осветен от силна светлина отпред (задни светлини,
слънчева светлина, предни фарове и др.)
- Когато пътната лента е прекалено тясна или прекалено широка
- Когато широчината на пътната лента се променя
- Когато пътната маркировка липсва или е избледняла
- Когато пътната маркировка е трудно различима, тъй като цветът й е подобен
на цвета на пътната повърхност
- Когато пътната маркировка е нанесена два пъти
- Когато широчината на пътната маркировка е малка
- Когато освен пътната маркировка има и други линии, нанесени върху пътя
- Когато до пътната маркировка има стена или стълб
- Когато формата на пътната маркировка се променя драстично (например в
началото или края на завои, при системи за ограничение на скоростта или при
пътища с много завои)
- При достигане до разклоняващи се пътни ленти на кръстовища на магистрали,
зони за отдих, входове към паркинги и др.
- Когато има бордюр или странични стени до аварийната лента
- Когато яркостта на светлината се смени под надлез и др.

ВНИМАНИЕ
• В следните ситуации Системата за придържане в лентата (LKAS) може да не е
достатъчна или може да не работи или да е дезактивирана.
- Веднага след като масата на автомобила се промени драстично
- Веднага след като гумите са сменени или въздушното налягане в гумите е
регулирано
- Веднага след като части, свързани с камерата, са регулирани, поправени или
сменени
- Веднага след като окачването или кормилната система са поправени или
сменени
- Когато са поставени гуми без шипове или неоригинални гуми
- Когато автомобилът е подложен на напречен вятър
- Когато наклонът на пътната повърхност се променя бързо (нагоре, надолу)
- Когато страничният наклон на пътя е значителен или се променя бързо
ВНИМАНИЕ (Продължение)
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ВНИМАНИЕ (Продължение)
-

Неравности, хълмове или шевове по пътната повърхност
При прекомерно увеличаване/намаляване на скоростта
Когато външната температура е висока
Когато аварийните светлини работят
Когато Антиблокиращата система на спирачките (ABS) или Системата за
контрол на сцеплението (TCS) работи
- Когато спрете рязко
- Когато пътната лента е прекалено тясна или прекалено широка
- Когато скоростта на автомобила стане по-малка от приблизително 60 км/ч или
по-голяма от приблизително 130 км/ч
• Системата за придържане в лентата (LKAS) се отменя в следните случаи.
- Когато адаптивният круиз контрол е дезактивиран
- Когато мигачът е включен
- Когато стерео камерата не може да разпознае пътни ленти от двете страни
- Когато предните чистачки работят с висока скорост
- Когато системата определи, че водачът управлява волана, за да напусне
дадена лента
- Когато водачът завърти волана рязко или бързо
- Когато скоростта на автомобила стане по-малка от приблизително 60 км/ч или
по-голяма от приблизително 130 км/ч
- Когато системата не може да засече управлението на волана от страна на
водача за известно време
- При навлизане в остри завои
- При шофиране в остри завои
- Когато системата определи, че подпомагането на кормилното управление е
затруднено поради проблеми в друга система на автомобила
• Ако не използвате Системата за придържане в лентата (LKAS), я изключете.
Ако системата остане включена, тя може да се активира в неочаквана ситуация,
което може да доведе до инцидент.
• Когато системата е включена, силата на работа на електрическото усилване
може да се промени.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Условия на работа на Системата за придържане в
лентата (LKAS)
Системата за придържане в лентата (LKAS) ще работи, ако всички условия по-долу са
изпълнени.
• Адаптивният круиз контрол работи
• Автомобилът се движи със скорост от приблизително 60 до 130 км/ч
• Системата разпознава пътна маркировка и от двете страни
• Водачът управлява волана
• Автомобилът се движи по път с широчина на пътната лента от приблизително 3 до
4м

Работа на Системата за придържане в лентата (LKAS)
Бутон за Системата за
придържане в лентата (LKAS)

Светлинен индикатор за
Системата за придържане в
лентата (LKAS) (Сив/Зелен)

Зона на дисплея

Когато адаптивният круиз контрол бъде
зададен, натиснете бутона за Системата
за придържане в лентата (LKAS), за да я
включите.
В същото време светлинният индикатор за
Системата за придържане в лентата (LKAS)
светва в сиво.
Когато стерео камерата разпознае лявата
и дясната пътна лента, светлинният
индикатор светва в зелено.
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Системата разпознава лентите и подпомага
кормилното управление, за да поддържа
автомобила в средата на лентата, докато
се движи със скорост от приблизително 60
до 130 км/ч при активиран адаптивен круиз
контрол.
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Когато Системата за придържане в лентата (LKAS)
не работи
Английски

Турски

Английски

Турски

Когато водачът свали ръцете си от волана
или не го държи здраво за известно
време,ще
прозвучи
звуков
сигнал.
Предупредително съобщение се изписва
на мулти информационния дисплей.
Системата ще бъде отменена временно.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако държите волана леко или в зависимост от пътните условия, системата може да определи, че сте свалили
ръцете си от волана (не го държите)
дори и да го държите.

4-328

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Подробности за индикацията на мулти информационния
дисплей
Зона на дисплея 1

Следното
се
извежда
на
мулти
информационния дисплей в зависимост от
условията.
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Дезактивиране на Системата за придържане в лентата
(LKAS)
Бутон за Системата за
придържане в лентата (LKAS)

Натиснете бутона за Системата за
придържане в лентата (LKAS) отново, за да
го превключите в позиция OFF. Светлинният
индикатор за Системата за придържане в
лентата (LKAS) ще изгасне.

ЗАБЕЛЕЖКА
Зона на дисплея 2

Зона на дисплея 1
1

Зона на дисплея 2

2

1

2

Светлинен индикатор за
Системата за придържане в
лентата (LKAS) (Сив/Зелен)

• В следните ситуации системата не
може да засече действията на волана
и може да бъде дезактивирана временно.
- Когато държите волана леко, докато шофирате
- Когато водачът леко мести волана

Когато Системата за придържане в лентата (LKAS) е
недостъпна
Когато има нередност в Системата за придържане в лентата (LKAS), тя не работи. Ако
има проблем с камерата, системата не може да бъде използвана.

№

Дисплей

1

Лява
маркировка
на лентата

2

Дясна
маркировка
на лентата

Цвят

Описание

Сиво

Когато стерео камерата не засича ленти

Бяло

Когато стерео камерата засича ленти

Зелено

Когато Системата за придържане в лентата
(LKAS) работи

Сиво

Когато стерео камерата не засича ленти

Бяло

Когато стерео камерата засича ленти

Зелено

Когато Системата за придържане в лентата
(LKAS) работи

Стерео камера

Зона на дисплея

→ Вижте стр. 4-221
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Помощ за задържане на внимание

Системата за помощ за задържане на внимание засича криволичещи движения
на автомобила в лентата и предупреждава водача чрез съобщение на мулти
информационния дисплей и звуков сигнал.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Работа на Системата за помощ за задържане на внимание
Английски

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за безопасното шофиране. Винаги проверявайте лично
заобикалящата среда, за да бъдете в безопасност, когато шофирате.
• Системата за помощ за задържане на внимание не работи във всички ситуации.
Също така тя не е предназначена автоматично да коригира криволиченето на
автомобила. Ако разчитате на Системата за помощ за задържане на внимание,
докато шофирате, може да причините неочакван инцидент.

ВНИМАНИЕ
• В следните случаи системата може да не функционира правилно.
- Когато правите дълъг завой
- Когато скоростта на автомобила се промени значително
- Веднага след като автомобилът смени лентата

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дали автомобилът криволичи, или не, се установява на базата на данните за
шофирането през последните няколко минути. Точно след като автомобилът
започне да криволичи,
системата не може да го установи. Също така в някои случаи системата
продължава да работи, дори след като автомобилът спре да криволичи.
• Системата за помощ за задържане на внимание е функция, която предупреждава
водача. Препоръчително е да си починете, когато концентрацията ви за
шофиране се влоши, например когато се уморите или не обръщате внимание
на пътя.
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Турски

Когато системата засече, че автомобилът
криволичи,
докато
се
движи
със
скорост от приблизително 60 км/ч или
повече, се изписва предупреждение.
Предупредително съобщение се изписва на
мулти информационния дисплей. В същото
време прозвучава звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато скоростта на автомобила падне под приблизително 40 км/ч, системата спира да работи. След това,
когато скоростта на автомобила надвиши приблизително 60 км/ч, системата се активира отново.

Когато Системата за помощ за задържане на внимание
е недостъпна
Ако има проблем със стерео камерата, Системата за помощ за задържане на внимание
не работи.
Стерео камера

→ Вижте стр. 4-221
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Изключване на Системата за помощ за задържане на
внимание

Автоматично превключване между къси и дълги
светлини (AHB)

Ако не искате Системата за помощ за задържане на внимание да работи, е възможно
да я изключите. Настройките на Системата за помощ за задържане на внимание
могат да се променят чрез функцията за персонализация от потребителя на мулти
информационния дисплей.

Когато шофирате нощем, Автоматичното превключване между къси и дълги светлини
(AHB) използва стерео камерата, за да определи яркостта на предните фарове на
насрещните автомобили, задните светлини на автомобила отпред, уличното осветление
и автоматично превключва предните фарове между къси и дълги светлини.

Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Настройки за
придържане в
лентата

Помощ за
задържане на
внимание

Описание

Активирано
Дезактивирано

Включва Системата за
помощ за задържане на
внимание
Изключва Системата за
помощ за задържане на
внимание

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори ако Системата за помощ за задържане на внимание е изключена
чрез функцията за персонализация
от потребителя, системата се включва отново, когато двигателят бъде
стартиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не разчитайте изцяло на системата. Когато шофирате, винаги обръщайте
внимание на заобикалящата ви среда и шофирайте безопасно, като ръчно
превключвате предните фарове между къси и дълги светлини според
необходимостта.
• Ако стерео камерата не може да засече обект (друг автомобил или източник
на светлина) или ако стерео камерата временно спре или е в неизправност,
Автоматичното превключване между къси и дълги светлини (AHB) не работи.
• Не модифицирайте окачването или предните фарове и не премахвайте стерео
камерата. Това може да попречи на правилната работа на системата за
Автоматично превключване между къси и дълги светлини (AHB).

ЗАБЕЛЕЖКА
• В следните ситуации предните фарове може да не превключат от дълги на къси
светлини автоматично.
- Когато автомобилът ви внезапно подмине насрещен автомобил в завой при
лоша видимост
- Когато друг автомобил се вмъкне пред вас
- Когато насрещен автомобил или автомобилът отпред се появява и изчезва
поради дълги завои, разделителна ивица или дървета край пътя и др.
- Когато автомобил, движещ се напред, се приближи от отдалечена лента
- Когато автомобил, движещ се напред, шофира без включени фарове
• Предните фарове може да превключат от дълги на къси светлини заради
фаровете за мъгла на насрещен автомобил.
• Предните фарове може да превключат от дълги на къси светлини или късите
светлини може да продължат да светят заради отразяващи обекти, например
улични лампи, рекламни светлини, пътни знаци или билбордове.
ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)

4-334

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА (Продължение)
• Поради следните фактори времето, в което предните фарове превключват
между дълги и къси светлини, може да се промени.
- Яркост и цветове на светлините на насрещен автомобил или на автомобила
отпред
- Движение и посока на насрещен автомобил или на автомобила отпред
- Когато свети само единият преден фар на насрещен автомобил или на
автомобила отпред
- Когато мотоциклет се движи в насрещната лента или пред вас
- Условия на пътя (наклон, завои, пътна настилка и др.)
- Брой пътници и количество товар
• При бързо ускорение системата за Автоматично превключване между къси и
дълги светлини (AHB) може да не се активира за няколко секунди, дори ако
скоростта на автомобила надвиши приблизително 40 км/ч.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Използване на Автоматичното превключване между
къси и дълги светлини (AHB)

Светлинен индикатор за
Автоматично превключване
между къси и дълги
светлини (AHB)

• Автоматичното превключване между къси и дълги светлини (AHB) използва
стерео камерата, за да разпознава яркостта на предните фарове на насрещните
автомобили, задните или други светлини на автомобилите отпред или уличното
осветление. Ето защо предните фарове може да не превключат от дълги на
къси, както очаква водачът.
• Светлините на превозни средства без двигател като велосипеди може да не
бъдат засечени.
• В следните ситуации околната светлина може да не бъде засечена точно и
дългите светлини могат да попречат на насрещен автомобил или на автомобила
отпред или късите светлини може да продължат да светят. В такава ситуация
ръчно превключете предните фарове между дълги и къси светлини.
- При лоши метеорологични условия (например силен дъжд, сняг, мъгла или
пясъчна буря)
- Когато наоколо има светлина, наподобяваща предни фарове или задни
светлини
- Когато насрещен автомобил или автомобилът отпред се движи без включени
фарове (крушките са изгорели и др.) или когато фаровете на тези автомобили
са замърсени, обезцветени или не са изравнени
- Когато има нещо, което силно отразява светлина пред автомобила като пътен
знак или огледало
- Когато задната част на автомобила отпред силно отразява светлина,
например ако пренася контейнер
- Когато предните фарове на автомобила ви са повредени или замърсени
- Когато внезапните промени в яркостта са продължителни
- При шофиране по хълмист или много неравен път
- При шофиране по път с много завои
- Когато автомобилът е наклонен, например когато има спукана гума или
автомобилът бива теглен
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Светлинен индикатор за
включени дълги светлини

1. Задайте ключа за управление на
светлините в позиция AUTO.
2. Преместете ключа за управление на
светлините напред, за да го превключите
в позиция за дълги светлини.
Светлинен индикатор за Автоматично
превключване между къси и дълги светлини
(AHB)
Когато системата определи, че
е нощ на базата на околната светлина, тя
активира Автоматичното превключване
между къси и дълги светлини (AHB).
В същото време светлинният индикатор за
Автоматичното превключване между къси и
дълги светлини (AHB) светва.
Когато
системата
за
Автоматично
превключване между къси и дълги
светлини (AHB) включи дългите светлини,
светлинният индикатор за включени дълги
светлини светва.

Условия за автоматично превключване между дълги и
къси светлини
Когато всички условия по-долу са изпълнени, дългите светлини светват.
• Когато скоростта на автомобила е приблизително 40 км/ч или повече
• Когато зоните пред автомобила са тъмни, например когато няма автомобил отпред
или насрещен автомобил или ако автомобилът отпред или насрещният автомобил
нямат включени светлини
Когато някое от следните условия е изпълнено, късите светлини светват.
• Когато скоростта на автомобила е приблизително 30 км/ч или по-малко
• Когато зоните пред автомобила са светли, например когато има улични лампи пред
автомобила ви или шофирате в градски район
• Когато се включат фаровете на насрещен автомобил или на автомобила отпред
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Ръчно превключване между дълги и къси светлини
Превключване към къси светлини

Преместете ключа за управление на
светлините в първоначалната му позиция,
докато
системата
за
Автоматично
превключване между къси и дълги светлини
(AHB) работи. Светлинният индикатор за
Автоматично превключване между къси и
дълги светлини (AHB) изгасва.

Светлинен индикатор за
Автоматично превключване
между къси и дълги
светлини (AHB)
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Модел със задвижване на четирите колела (4WD)
Режим 2WD и 4WD (4H (4WD, високи) или 4L (4WD, ниски)) може да бъде избран с
бутона за режим 4WD. Сменяйте режима според условията на шофиране.

Превключване към дълги светлини

Когато ключът за управление на светлините
е зададен в позиция , докато системата за
Автоматично превключване между къси
и дълги светлини (AHB) работи, предните
фарове превключват към дълги светлини.
Светлинният индикатор за Автоматично
превключване между къси и дълги светлини
(AHB) изгасва и светлинният индикатор за
включени дълги светлини светва.

Светлинен индикатор за
включени дълги светлини

Настройки на системата за Автоматично превключване
между къси и дълги светлини (AHB)
Настройките на системата за Автоматично превключване между къси и дълги светлини
(AHB) могат да се променят чрез функцията за персонализация от потребителя на
мулти информационния дисплей.
Настройки (функция за персонализация от потребителя)
→ Вижте стр. 4-46

Индикация на дисплея
Автоматични
дълги светлини

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Активирано
Режим
Дезактивирано

Описание
Включва Автоматичното
превключване между къси и
дълги светлини (AHB)
Изключва Автоматичното
превключване между къси и
дълги светлини (AHB)

ВНИМАНИЕ
• Дори автомобил с режим 4WD не ви освобождава от отговорността да шофирате
безопасно. Използвайте педала на газта, волана и педала на спирачката
със същото внимание, както когато шофирате автомобил със стандартно
задвижване на задните колела.
• Сложете гуми с посочените размери, от една и съща марка и с един и същи
дизайн на грайферите (включително зимните гуми) на всички колела.
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Бутон за режим 4WD
Използвайте бутона за режим 4WD, за да
изберете режим 2WD или режим 4WD (4H
(4WD, високи), или 4L (4WD, ниски)).
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Насоки за превключване между режим 2WD и режим 4WD
Режим на
задвижване

2WD
2H

4WD
4H (4WD, високи)

4L (4WD, ниски)

Бутон за режим
4WD

Светлинен
индикатор

ВНИМАНИЕ
• Шофирането в режим 4WD по сухи, добре асфалтирани пътища може да ускори
износването на предните гуми и да увеличи разхода на гориво. Тъй като това
може също да увеличи нивото на шума и да повреди задвиж-ващата система,
при такива условия трябва винаги да използвате режим 2WD.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато скоростта на автомобила, оборотите на двигателя, позицията на скоростния лост (модели с механична трансмисия) или селектора на предавките
(модели с автоматична трансмисия) или условията на работа на педала на
съединителя (модели с механична трансмисия) не съответстват на условията
на смяна и когато има нередност в системата 4WD, прозвучава звуков сигнал,
който ви предупреждава, че смяната не е възможна.
• Ако светлинният индикатор за режим 4WD или светлинният индикатор за режим
4WD, ниски, не изгаснат или не светнат, когато натиснете бутона за режим 4WD,
посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед и сервизно обслужване.
• Когато предупредителният индикатор за проверка на режим 4WD свети, посетете
вашия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед и сервизно обслужване.
Светлинен индикатор за режим 4WD
→ Вижте стр. 4-84
Светлинен индикатор за режим 4WD,
ниски
→ Вижте стр. 4-84
Предупредителен индикатор за
проверка на режим 4WD
→ Вижте стр. 4-67

Условия на
шофиране

Мокри пътища,
заснежени пътища,
заледени пътища и
При нормално
други пътища,където
шофиране по
автомобилът се
обикновен път или
нуждае от повече
магистрала.
сцепление в
сравнение с режим
2WD.

Стръмни склонове,
неравни пътища,
пясък, кал или
дълбок сняг и други
пътища, където
автомобилът
се нуждае от
значително
сцепление.

СЪВЕТ
• Не задавайте бутона за режим 4WD по средата между позиции 2H и 4H или
позиции 4H и 4L. Това може да доведе до неизправност.
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Превключване от 2H на 4H
(4WD, високи)

2. Светлинният индикатор за режим 4WD
изгасва, когато преминавате от режим 4H
в режим 2H. Светлинният индикатор за
режим 4WD продължава да мига, докато
операцията завърши.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте бутона за режим 4WD
за превключване от 2H на 4H, докато
колелата буксуват. Първо спрете приплъзването или буксуването и след
това натиснете бутона за режим 4WD.
1. Поддържайте автомобила в права посока
и задайте бутона за режим 4WD в позиция
4H при постоянна скорост под 100 км/ч.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако светлинният индикатор за режим
4WD не изгасне, придвижете автомобила бавно напред-назад.

Превключване между 4H (4WD, високи) и 4L (4WD, ниски)

ЗАБЕЛЕЖКА
• Използвайте бутона за режим 4WD, когато всички условия по-долу са изпълнени.
Ако използвате бутона за режим 4WD, когато условията не са изпълнени, ще
прозвучи звуков сигнал, а светлинният индикатор за режим 4WD и светлинният
индикатор за режим 4WD, ниски, ще мигат (на интервали от около 1/2 секунда),
за да информират водача, че не е възможно превключване към 4H или 4L.
- Автомобилът е спрял.
Светлинен индикатор за контрол при
спускане по наклон (модели с LCD)

2. Светлинният индикатор за режим 4WD
светва, когато преминавате от режим 2H
в режим 4H. Светлинният индикатор за
режим 4WD продължава да мига, докато
операцията завърши.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако светлинният индикатор за режим
4WD не светне, придвижете автомобила бавно напред-назад.

Превключване от
4H (4WD, високи) на 2H
1. Поддържайте автомобила в права посока
и задайте бутона за режим 4WD в позиция
2H при постоянна скорост под 100 км/ч.

- Оборотите на двигателя са под 2000 об./мин.
- Педалът на съединителя е натиснат докрай или скоростният лост е зададен в
позиция N (модели с механична трансмисия).
- Селекторът на предавките е в позиция N (модели с автоматична трансмисия).
• Ако състоянието преди натискане на бутона за режим 4WD е някое от следните
по-долу, е необходимо време за изчакване, преди да превключите на 4H или 4L
(време за изчакване: максимум 3 секунди).
Светлинният индикатор за режим 4WD и светлинният индикатор за режим 4WD,
ниски, ще мигат (на интервали от около 1/2 секунда), докато смяната е завършена.
В тези случаи времето за изчакване може да бъде нулирано, като превключите
режима на мощност на OFF (модели с пасивна система за влизане и стартиране)
или завъртите контактния ключ в позиция LOCK (модели без пасивна система за
влизане и стартиране).
- Автомобилът е спрян за продължителен период от време със скоростен лост в
позиция 1 и натиснат педал на съединителя (модели с механична трансмисия).
- Автомобилът е спрян за продължителен период от време със селектор на
предавките в позиция D и натиснат педал на спирачката (модели с автоматична
трансмисия).
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
1. Спрете автомобила.
2. При модели с механична трансмисия
натиснете докрай педала на съединителя
или превключете скоростния лост в
позиция N. При модели с автоматична
трансмисия превключете селектора на
предавките в позиция N и проверете дали
индикаторът за предавките показва N.
3. Изберете 4H или 4L, докато натискате
бутона за режим 4WD.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Превключване между 2H и 4L (4WD, ниски)

ВНИМАНИЕ
• Не използвайте бутона за режим 4WD, докато задните колела буксуват по
заснежен, заледен или хлъзгав път.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Използвайте бутона за режим 4WD, когато всички условия по-долу са изпълнени.
Ако използвате бутона за режим 4WD, когато условията не са изпълнени, ще
прозвучи звуков сигнал, а светлинният индикатор за режим 4WD и светлинният
индикатор за режим 4WD, ниски, ще мигат (на интервали от около 1/2 секунда),
за да информират водача, че не е възможно превключване към 2H или 4L.
- Автомобилът е спрял.
- Оборотите на двигателя са под 2000 об./мин.

Светлинен индикатор
за режим 4WD, ниски

4. Когато 4H е превключен на 4L, светлинният индикатор за режим 4WD, ниски,
светва, а когато 4L е превключен на 4H,
светлинният индикатор за режим 4WD,
ниски, изгасва.

ЗАБЕЛЕЖКА
Предупредителен
индикатор за Електронната
стабилизираща система (ESC)

Светлинен
индикатор за
изключване
на Системата
за контрол на
сцеплението
(TCS)

Светлинен
индикатор за
изключване на
Електронната
стабилизираща
система
(ESC)

• Ако светлинният индикатор за режим
4WD, ниски не светне или не изгасне,
придвижете
автомобила
бавно
напред-назад.
• Предупредителният
индикатор
за Електронната стабилизираща
система
(ESC),
светлинният
индикатор
за
изключване
на
Системата за контрол на сцеплението
(TCS) и светлинният индикатор
за изключване на Електронната
стабилизираща система (ESC) също
светват, когато бутонът за режим 4WD
бъде превключен на 4L (4WD, ниски).

- Педалът на съединителя е натиснат докрай или скоростният лост е зададен в
позиция N (модели с механична трансмисия).
- Селекторът на предавките е в позиция N (модели с автоматична трансмисия).
• Ако състоянието преди натискане на бутона за режим 4WD е някое от следните
по-долу, е необходимо време за изчакване, преди да превключите на 2H или 4L
(време за изчакване: максимум 3 секунди).
Светлинният индикатор за режим 4WD и светлинният индикатор за режим
4WD, ниски, ще мигат (на интервали от около 1/2 секунда), докато смяната е
завършена.
В тези случаи времето за изчакване може да бъде нулирано, като превключите
режима на мощност на OFF (модели с пасивна система за влизане и стартиране)
или завъртите контактния ключ в позиция LOCK (модели без пасивна система за
влизане и стартиране).
- Автомобилът е спрян за продължителен период от време със скоростен лост в
позиция 1 и натиснат педал на съединителя (модели с механична трансмисия).
- Автомобилът е спрян за продължителен период от време със селектор на
предавките в позиция D и натиснат педал на спирачката (модели с автоматична
трансмисия).
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
1. Спрете автомобила.
2. При модели с механична трансмисия
натиснете докрай педала на съединителя
или превключете скоростния лост в
пози-ция N.
При модели с автоматична трансмисия
превключете селектора на предавките в
позиция N и проверете дали индикаторът
за предавките показва N.
3. Превключете бутона за режим 4WD на
4L или 2H.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Светлинен
индикатор за
режим 4WD

Светлинен
индикатор за
режим 4WD, ниски
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4. Когато 2H е превключен на 4L, светлинният индикатор за режим 4WD и светлинният индикатор за режим 4WD, ниски,
светват, а когато 4L е превключен на 2H,
светлинният индикатор за режим 4WD и
светлинният индикатор за режим 4WD,
ниски, изгасват.

ЗАБЕЛЕЖКА
Предупредителен
индикатор за Електронната
стабилизираща система (ESC)

Светлинен
индикатор за
изключване
на Системата
за контрол на
сцеплението
(TCS)

Светлинен
индикатор за
изключване на
Електронната
стабилизираща
система
(ESC)

• Ако светлинният индикатор за режим
4WD и светлинният индикатор за
режим 4WD, ниски не светват или не
изгасват, придвижете автомобила
бавно напред-назад.
• Предупредителният
индикатор
за Електронната стабилизираща
система
(ESC),
светлинният
индикатор
за
изключване
на Системата за контрол на
сцеплението (TCS) и светлинният
индикатор
за
изключване
на
Електронната
стабилизираща
система (ESC) също светват,
когато бутонът за режим 4WD бъде
превключен на 4L (4WD, ниски).
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Регенерация на DPD от водача

Дифузeр за твърди частици (DPD)
Дифузерът за твърди частици (DPD) пречиства отработените дизелови газове от твърди
частици (PM). PM се филтрират от отработените газове и се натрупват в DPD. Когато
PM достигнат ниво, предварително определено от контролния модул на двигателя,
DPD автоматично изгаря PM при процес, наречен регенерация. Регенерацията може
да не бъде завършена при определени условия на шофиране. Ако това се случи,
светлинният индикатор за регенерация на DPD от водача ще започне да мига, за да
подтикне към завършване на регенерацията.

Светлинен индикатор
за регенерация на дифузера
за твърди частици от водача

Автоматична регенерация на DPD
Част от нормалната работа на DPD е да се регенерира сам. Контролният модул на
двигателя контролира тази функция на базата на няколко фактора. По време на
регенерацията оборотите на двигателя на празен ход се увеличават. Когато това се
случи, DPD автоматично се регенерира. Това не е признак за повреда.

СЪВЕТ
• DPD извършва регенерация автоматично, когато определено количество PM се
натрупа в него. Регенерацията се извършва по време на шофиране и индикаторът
за регенерация на DPD от водача не свети по време на процеса. В зависимост
от условията на шофиране обаче регенерацията може понякога да не бъде
завършена. В този случай светлинният индикатор за регенерация на DPD от
водача ще започне да мига, така че извършете регенерацията колкото е възможно
по-скоро съгласно процедурата за регенерация от водача. Тази операция
възстановява функцията на DPD. Това не означава, че е настъпила повреда.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Времето за регенерация може да варира в зависимост от външната температура,
температурата на охлаждащата течност на двигателя и условията на шофиране.
• По време на регенерация от ауспуха временно може да излиза бял пушек. Това
е в резултат от изгарянето на PM и не е индикация за повреда.
• Температурата на охлаждащата течност на двигателя може да се повиши по
време на регенерацията.
• Автоматичната регенерация се извършва при нормални условия на шофиране,
но ръчната регенерация може да бъде необходима при следните условия.
- Ако автомобилът е шофиран само с ниска скорост
- Ако двигателят често е стартиран и спиран
- Ако двигателят често работи на празен ход за продължително време (1 час или
повече)
- Ако двигателят редовно е изключван, преди да загрее напълно
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Стъпки за регенерация на DPD трябва
да бъдат предприети, когато светлинният
индикатор за ръчна регенерация на
DPD започне да мига. Извършете
регенерацията, колкото е възможно
по-скоро
съгласно
Процедурата
за
ръчна регенерация. Ако продължите да
шофирате, докато индикаторът мига бавно
(1 Hz), той ще започне да мига по-бързо
(3 Hz). Ако продължите да шофирате в
това състояние дълго, DPD може да се
повреди. Затова извършете регенерацията
веднага съгласно Процедурата за ръчна
регенерация.

СЪВЕТ
• Ако състоянието на регенерацията на DPD продължи да бъде незавършено,
ще се включи светлинният индикатор за неизправност (MIL). Ако това се случи,
посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед и сервизно обслужване
възможно най-бързо.

ЗАБЕЛЕЖКА
• В зависимост от условията на използване, индикаторът може да започне
да мига бързо (3 Hz). Ако това се случи, извършете регенерацията веднага
съгласно Процедурата за ръчна регенерация.

4-348

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
Процедура за ръчна регенерация

1. Шофирайте с постоянна скорост над 70 км/ч, като обръщате внимание на
заобикалящата среда.
2. Когато бъдат достигнати необходимите скорост на автомобила, температура на
охлаждащата течност на двигателя и други фактори, светлинният индикатор за ръчна
регенерация на DPD ще премине от прекъснато примигване към постоянно светене и
регенерацията на DPD ще започне.
3. Шофирайте с възможно най-постоянна скорост. Ръчната регенерация на DPD е
завършена, когато светлинният индикатор за ръчна регенерация на DPD изгасне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не винаги е необходимо да продължите да шофирате при гореспоменатите условия.
Винаги шофирайте безопасно в съответствие с условията на трафика и пътя.

СЪВЕТ
• Въпреки, че ръчната регенерация на DPD обикновено се извършва за около 15
минути, продължителността може да варира в зависимост от външната температура,
температурата на охлаждащата течност на двигателя и условията на шофиране.
Като насока за извършване на ръчна регенерация в студени региони, продължете да
шофирате на 5-та предавка (за модели с автоматична трансмисия, поддържайки 5-та
предавка в ръчен режим) при скорост над 70 км/ч за около 20 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА
• По време на регенерацията оборотите на двигателя на празен ход се увеличават.
• Процесът на регенерация на DPD ще продължи дори при намаляване на скоростта
или спиране на автомобила. Освен това е възможно да изключите двигателя по
време на процеса. В този случай регенерацията ще спре, но следващия път,
когато охлаждащата течност на двигателя се загрее след стартиране, светлинният
индикатор за ръчна регенерация на DPD ще започне да мига, за да подтикне към
завършване на регенерацията. Ако това се случи, извършете регенерацията,
колкото е възможно по-скоро съгласно Процедурата за ръчна регенерация.
Автоматична трансмисия
→ Вижте стр. 4-147

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ
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Система за селективна каталитична редукция с урея
(SCR)
Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR) намалява азотните оксиди
(NOx) в емисиите на автомобила.
Системата използва AdBlue® като редуциращ агент и ги хидролизира до амоняк (NH3),
използвайки топлината от емисиите. След това азотните оксиди (NОx) се редуцират до
азот и вода и се пречистват от генерирания амоняк.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Не слагайте нищо друго освен AdBlue® в резервоара за AdBlue®.
- Когато допълвате AdBlue®, ако направите някое от следните неща, може да
причините пожар или неизправност на Системата за селективна каталитична
редукция с урея (SCR).
- Разреждане с вода или други течности
- Добавяне на бензин или дизел
• Ако течности и др., различни от определената AdBlue®, са били добавени по
погрешка, Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR) трябва да
бъде проверена. Посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/сервизно
обслужване на Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR).

ВНИМАНИЕ
• AdBlue® е безвредна за човешкото тяло, дори ако бъде докосната. Но тя
може да причини възпаление в редки случаи в зависимост от състава си. В
такива случаи направете следното.
- При допир с кожата изплакнете с вода. В противен случай може да се
появи дразнене при хора с чувствителна кожа.
- При случайно поглъщане изпийте една или две чаши вода или прясно
мляко и незабавно се консултирайте с личния си лекар.
- При контакт с очите незабавно изплакнете с голямо количество вода в
продължение на поне 15 минути и се консултирайте с личния си лекар
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

КОМФОРТ И УДОБСТВО

СЪВЕТ

5

• Използвайте AdBlue®, определена от Isuzu.
- Използвайте AdBlue®, която съответства на стандарта ISO (Международна
организация по стандартизация) 22241, дефиниран за AUS 32.
• Не модифицирайте ауспуха или изпускателната система и не променяйте
разположението на компонентите, включително на резервоара за AdBlue®. Това
може да се отрази на способностите за намаляване на вредните емисии. Ако са
необходими модификации или разместване, консултирайте се с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.

ЗАБЕЛЕЖКА
[Система за селективна каталитична редукция с урея (SCR)]
• „Urea SCR“ означава „Селективна каталитична редукция с урея“. При тази
технология уреята се използва като агент за селективна каталитична редукция.
[AdBlue ]
• AdBlue® е воден разтвор, специално използван със системите за селективна
каталитична редукция с урея.
• AdBlue® замръзва при температура от -11°C.Тъй като Системата за селективна
каталитична редукция с урея (SCR) е оборудвана с функция за загряване,
двигателят ще стартира, дори течността AdBlue® да е замръзнала.
• AdBlue® е регистрирана търговска марка на Verband der Automobilindustrie (VDA).
®
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Въздуховоди

№

Предни въздуховоди
4

4

3

2

1

3
1

5

2
5

5

5

Въздуховоди при задните седалки

6

6

6

6

Въздуховод

5-3

Функции

1

Преден централен въздуховод

Посоката на въздушния поток може
да се регулира с панела.

2

Преден страничен въздуховод

Посоката на въздушния поток може
да се регулира с панела.

3

Въздуховод на страничните стъкла

Въздухът се пренася към
страничните стъкла.

4

Въздуховод на предното стъкло

Въздухът се пренася към предното
стъкло.

5

Въздуховод при краката

Въздухът се пренася към краката.

6

Въздуховод на задните седалки
(ако има)

Въздухът се пренася към задните
седалки.

5-4
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Панел за контрол на посоката на въздушния поток

Използвайте панела, за да контролирате посоката на въздуха от въздуховода.
Преден централен въздуховод

КОМФОРТ И УДОБСТВО
Въздуховод при задните седалки
Панел за контрол на посоката
на въздушния поток

5-5

За да затворите въздуховода при задните
седалки, завъртете копчето надолу докрай.

За да затворите предния централен
въздуховод, преместете панела навътре.

Панел за контрол на посоката
на въздушния поток

Преден страничен въздуховод

За да затворите предния страничен
въздуховод, преместете панела навън.
Копче за контрол на посоката
на въздушния поток

Климатроник
Използвайте климатроника, само когато двигателят работи.

СЪВЕТ
Панел за контрол на посоката
на въздушния поток

• Не използвайте климатроника, когато двигателят не работи. Той консумира много
електрическа енергия и може да изтощи акумулатора напълно.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Докато системата за празен ход работи, вентилационният отвор е настроен
само на вътрешен въздух, за да подобри ефекта на климатроника. Освен това
количеството издухван въздух може да намалее.
• Ако въздушният поток спадне или климатроникът не работи добре, филтърът
на климатроника може да е запушен. В този случай се свържете с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
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Използване на климатика в автоматичен режим

Бутони за управление и дисплей
12

1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
Бутон за регулиране на
температурата (предна лява
седалка)
Бутон за климатика (бутон A/C)
Бутон за избор на вътрешен/
външен въздух
Бутон за избор на въздуховод
Бутон за изключване на климатика
(бутон OFF)
Бутон за регулиране на скоростта
на вентилатора
Бутон за климатроника (бутон
AUTO)
Бутон за затопляне на предното
стъкло
Бутон за премахване на
замъгляването на задното стъкло

9

10

11

Функция
Регулира температурата от
страната на пътника отпред.
Включва и изключва климатика.
Превключва между рециркулация
на вътрешния въздух и вентилация
с външен въздух.
Превключва въздуховодите.
Изключва климатика и вентилатора.
Регулира въздушния поток.
Задава климатика на автоматичен
контрол.
Премахва замъгляването на
предното стъкло.
Премахва замъгляването на
задното стъкло.
Задава температурата на седалката
на водача и на пътника отпред
индивидуално.

10

Двоен бутон

11

Бутон за регулиране на
температурата (предна дясна
седалка)

Регулира температурата от
страната на водача.

12

Зона на дисплея

Символите на бутоните се извеждат
в тази зона.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Всички бутони могат да се управляват нагоре и надолу

Символ в зоната на дисплея

5-7

Когато включите светлините чрез ключа за управление на светлините, зоната на
дисплея потъмнява. Същевременно символът над бутона светва.

1. Натиснете бутона AUTO (7). Символът AUTO светва.
2. Задайте температурата с бутона за регулиране на температурата (1) (11).
Когато са зададени различни температури за водача и пътника отпред, светва символът
DUAL.
Когато бутонът AUTO е включен, следните функции се управляват автоматично спрямо
зададената температура.
• Регулиране на температурата на въздушния поток
• Регулиране на въздушния поток
• Превключване на въздуховода
• Превключване между рециркулация на вътрешния въздух и вентилация с външен
въздух
3. Бутонът A/C (2), включва климатика.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Докато символът AUTO свети, всяка от функциите за регулиране на скоростта на
вентилатора, за избор на въздуховод и за затопляне на предното стъкло могат да
се управляват ръчно чрез натискане на съответния бутон.
• В този момент символът AUTO ще изгасне, но всички функции освен тази,
управлявана ръчно, ще останат под автоматичен контрол.
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КОМФОРТ И УДОБСТВО

КОМФОРТ И УДОБСТВО
Двоен бутон

Как да използвате бутоните

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5-9

Когато натиснете бутона (10), символът DUAL ще светне на дисплея. Докато символът
DUAL свети, могат да бъдат задавани различни температури за седалката на водача и
на пътника отпред.
Когато натиснете бутона отново, символът DUAL изгасва и температурата на седалката
на пътника отпред става същата като на водача.
Когато натиснете бутона за регулиране на температурата на седалката на пътника
отпред, докато символът DUAL е изгаснал, символът светва и температурата на
седалката на пътника отпред и на седалката на водача могат да бъдат задавани
индивидуално.
11

Бутон за регулиране на температурата

Чрез бутона (1) може да се регулира температурата на предната лява седалка. Чрез
бутона (11) може да се регулира температурата на предната дясна седалка. Докато
символът DUAL не свети, температурата на седалката на пътника отпред може да бъде
зададена също като на водача.
Ако натиснете бутона нагоре, ще увеличите температурата. Ако натиснете бутона
надолу, ще намалите температурата.
Температурата може да бъде задавана на интервали от 0,5°C. Зададената температура
се извежда на дисплея.
Интервалът на регулиране на температурата е между 16°C и 30°C. Ако зададете
температурата на 16°C, системата задава режим на максимално охлаждане; ако
зададете температурата на 30°C, системата задава режим на максимално затопляне.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато натиснете бутона за регулиране на температурата на седалката на пътника
отпред, докато символът DUAL е изгаснал, символът светва и
температурата на седалката на пътника отпред и на седалката на водача могат да
бъдат задавани индивидуално.
• Тъй като функцията за затопляне използва топлината от охлаждащата течност
на двигателя, затоплящият ефект е слаб, когато температурата на охлаждащата
течност е ниска.
• След продължителен престой на директна слънчева светлина, отворете стъклата
или вратите, за да проветрите кабината и да освободите топлината, преди да
включите климатичната система.
• Продължителното използване на климатичната система с настройката за
максимално охлаждане ще направи въздуха в кабината застоял. От време на време
натискайте бутона за избор на вътрешен/външен въздух (3), за да превключите в
режим на вентилация с външен въздух или отваряйте стъклата, за да позволите на
свежия въздух да навлезе в кабината.
• По време на охлаждане може да излезе мъгла от въздуховодите. Това е резултат
от рязкото охлаждане на влажен въздух и не е индикация за проблем.

Бутон за климатика (бутон A/C)

Когато натиснете бутона (2), включвате климатика и символът A/C светва на дисплея.
Климатичната система може да се използва и за изсушаване на въздуха, докато
отоплението работи.
За да изключите климатика, натиснете бутона A/C. Светлинният индикатор ще изгасне
и климатичната система ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато външната температура падне до близо 0°C, климатикът може да изгасне.
• Когато температурата вътре в автомобила е 30°C или повече и бутонът A/C е
включен, системата за празен ход може да не работи.

Бутон за избор на вътрешен/външен въздух

Когато натиснете бутона (3), превключвате между режим на рециркулация на вътрешния
въздух и режим на вентилация с външен въздух.
В режим на рециркулация на вътрешния въздух
светва на дисплея, а в режим на
.
вентилация с външен въздух светва
Режим на рециркулация на вътрешния въздух: Използвайте този режим, за да
предотвратите навлизането в кабината на прашен или друг замърсен външен
въздух (например в тунел или задръстване). Режим на вентилация с външен въздух:
Използвайте този режим за вентилация в кабината.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Прекаленото използване на режима за рециркулация на вътрешния въздух може
да замъгли предното и страничните стъкла, което да намали видимостта.
• Ако въздухът в автомобила е застоял поради продължително използване на
климатика, превключете в режим на вентилация с външен въздух.
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Бутон за климатроника (бутон AUTO)

Бутон за избор на въздуховод

Когато натиснете бутона (4), превключвате въздуховода.

Изведен символ

Снабдяване с въздух

Въздуховод

Лице

Въздухът преминава през
въздуховоди 1, 2 и 6 (ако има).

Две нива

Въздухът преминава през
въздуховоди 1, 2, 5 и 6 (ако има).

Крака

Въздухът преминава през
въздуховод 5 и малко количество
минава през въздуховоди 2, 3 и 4.

Крака и затопляне

Въздухът преминава през
въздуховод 5 и малко количество
минава през въздуховоди 2, 3 и 4.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато зададете позиция , въздухът, изпращан към краката, е сравнително помалко от въздуха, изпращан към горната част на тялото.

Бутон за изключване на климатика (бутон OFF)

Натиснете този бутон за да спрете и вентилатора, и климатичната система.
Функциите за избор на въздуховод, за превключване между вътрешен/външен въздух и
за премахване на замъгляването на задното стъкло не се изключват.

Бутон за регулиране на скоростта на вентилатора

Въздушният поток може да бъде регулиран чрез бутона (6) нагоре или надолу. Ако
натиснете бутона нагоре, ще увеличите въздушния поток. Ако натиснете бутона надолу,
ще намалите въздушния поток. Скоростта на вентилатора може да се настрои на 7
нива.
Когато натиснете бутона OFF, вентилаторът изгасва.

Скорост на
вентилатора

5-11

Когато натиснете бутона (7), символът AUTO светва и се включва автоматичното
управление на климатика.
Бутон за затопляне на предното стъкло
Използвайте този бутон, за да премахнете замъгляването или да затоплите предното
стъкло.
Когато натиснете бутона (8), символът FRONT светва. Климатикът автоматично се
включва и символът А/С светва. Вентилационният отвор вкарва външен въздух вътре
светва.
и символът
Когато натиснете бутона отново, символът FRONT изгасва и функцията за затопляне
на стъклото спира.

Изведен
символ

Цел
Затопляне

Въздуховод
Въздуховод
Въздухът преминава през въздуховоди 2, 3 и 4.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато функцията за затопляне на предното стъкло е включена, системата за
празен ход не работи.

Бутон за премахване на замъгляването на задното стъкло

Използвайте този бутон, за да премахнете замъгляването или да затоплите задното
стъкло. Докато режим захранване е на ON (модели с Пасивна система за влизане и
стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без Пасивна система за
влизане и стартиране), натиснете бутона (9), за да включите функцията за премахване
на замъгляването на задното стъкло. Символът REAR светва.
Когато натиснете бутона отново, символът REAR изгасва и функцията за премахване
на замъгляването на стъклото спира.

СЪВЕТ
Ниска

Средна

Максимална

Изведен
символ
(пример)

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори в сезони, когато климатичната система не се използва, от време на време я
включвайте за няколко минути, докато двигателят работи на ниски обороти, за да
поддържате компонентите ѝ в добро състояние.

• Не използвайте функцията за премахване на замъгляването на задното стъкло,
когато двигателят не е включен. Функцията консумира много електрическа енергия и
може да изтощи акумулатора напълно.
• Изключете функцията от бутона, веднага след премахване на замъгляването или
затопляне на задното стъкло.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Тъй като функцията за премахване на замъгляването на задното стъкло консумира
много електрическа енергия, тя ще се изключи автоматично след около 10 минути.
• При модели с функция за затопляне на огледалата натиснете бутона за
премахване на замъгляването на задното стъкло, за да активирате тази функция
и едновременно да премахнете замъгляването на огледалата.
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Премахване на замъгляването и затопляне на
предното стъкло

5-13

Затопляне

Премахване на замъгляването

1

1

4

6

8

11

Натиснете бутона за затопляне на предното стъкло (8), за да включите функцията
за затопляне. Дисплеят ще покаже символа FRONT. Климатичната система започва
да работи. Функцията за затопляне на стъклото автоматично се задава в режим на
вентилация с външен въздух.
Задайте бутона за регулиране на температурата (1) (11) на желаната настройка.
Задайте бутона за регулиране на скоростта на вентилатора (6) на желаната настройка.
Ефективността на функцията за премахване на замъгляването ще бъде по-малка,
когато е избран режим
(рециркулация на вътрешния въздух), отколкото когато е
избран режим
(вентилация с външен въздух).
Натиснете бутона (4), за да изберете предпочитаните въздуховоди. Ако натиснете
да се появи на дисплея, можете едновременно да
бутона, така че символът
премахнете замъгляването на предното стъкло и да затоплите краката си.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не използвайте функцията за максимално охлаждане на климатика, докато
бутонът за затопляне на предното стъкло (8) е включен. Външната повърхност на
предното и страничните стъкла ще се замъгли, което ще намали видимостта.
• За да премахнете замъгляването бързо, задайте температурата на висока
стойност с висока скорост на вентилатора.

3

8

11

Натиснете бутона за затопляне на предното стъкло (8), за да включите функцията за
затопляне. Дисплеят ще покаже символа FRONT. Климатичната система започва да
работи.
Завъртете бутона за регулиране на температурата (1) (11) на максималната температура
(30°C).
Натиснете бутона за избор на вътрешен/външен въздух (3), за да изберете режим на
светва.
рециркулация на вътрешния въздух. Символът

ВНИМАНИЕ
• След като затоплите стъклото, натиснете бутона за избор на вътрешен/
външен въздух (3), за да превключите на режим на вентилация с външен
въздух. Ако не го направите, предното и страничните стъкла ще се
замъглят, което ще намали видимостта.
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Температурни сензори
Сензор
за слънце

Климатичната система използва сензор за
слънце, сензор за вътрешна температура
и сензор за външна температура, за да
осигури ефективно и комфортно регулиране
на условията в кабината. Не слагайте нищо
върху сензорите и не ги мокрете. Контролът
на климатичната система няма да е точен.
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Отопление/климатик
Използвайте отоплението и климатика, само когато двигателят работи.

СЪВЕТ
• Не използвайте отоплението или климатика, когато двигателят не е включен. Те
консумират много електрическа енергия и могат да изтощят акумулатора напълно.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Докато системата за празен ход работи, вентилационният отвор трябва да бъде
превключен на вътрешен въздух, за да подобри ефекта на климатика.
• Ако въздушният поток спадне или климатикът не работи добре, филтърът на
климатика може да е запушен. В този случай се свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.

Сензор за вътрешна температура

Сензор за
външна
температура
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Как да използвате бутоните за управление
1

2

3

4

5

6

№

Наименование

1

Копче за избор на въздуховод
Бутон за премахване на
замъгляването на задното стъкло
(ако има)
Копче за регулиране на скоростта
на вентилатора
Бутон за климатика (бутон A/C) (ако
има)
Копче за регулиране на
температурата

2
3
4
5
6

Лостче за избор на въздух

Функция
Превключва въздуховодите.
Премахва замъгляването на
задното стъкло.
Регулира въздушния поток.
Включва и изключва климатика.
Регулира температурата.
Превключва между рециркулация
на вътрешния въздух и вентилация
с външен въздух.
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1. Копче за избор на въздуховод

Позиция на
копчето

Снабдяване
с въздух

Въздуховод

Лице

Въздухът преминава през въздуховоди 1, 2 и 6 (ако
има).

Две нива

Въздухът преминава през въздуховоди 1, 2, 5 и 6
(ако има).

Крака

Въздухът преминава през въздуховоди 5 и 6 (ако
има) и малко количество минава през въздуховод 2.

Крака и
затопляне

Въздухът преминава през въздуховоди 5 и 6 (ако
има) и малко количество минава през въздуховоди
2, 3 и 4.

Затопляне

Въздухът преминава през въздуховоди 3 и 4 и малко
количество минава през въздуховод 2.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато зададете позиция
, въздухът, изпращан към краката, е сравнително помалко от въздуха, изпращан към горната част на тялото.
2. Бутон за премахване на замъгляването на задното стъкло (ако има)
Използвайте този бутон, за да премахнете замъгляването или да затоплите задното
стъкло. Докато режим захранване е на ON (модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без Пасивна система
за влизане и стартиране), натиснете бутона, за да премахнете замъгляването на
задното стъкло. Светлинният индикатор светва. Натиснете бутона отново, за да го
изключите. Тогава светлинният индикатор изгасва.

СЪВЕТ
• Не използвайте функцията за премахване на замъгляването на задното стъкло,
когато двигателят не е включен. Функцията консумира много електрическа енергия и
може да изтощи акумулатора напълно.
• Изключете функцията от бутона, веднага след премахване на замъгляването или
затопляне на задното стъкло

ЗАБЕЛЕЖКА
• Докато системата за празен ход работи, вентилационният отвор трябва да бъде
превключен на вътрешен въздух, за да подобри ефекта на климатика.
• Ако въздушният поток спадне или климатикът не работи добре, филтърът на
климатика може да е запушен. В този случай се свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
3. Копче за регулиране на скоростта на вентилатора
Скоростта на вентилатора може да бъде настроена на едно от 4 възможни нива.
За да спрете въздушния поток, върнете копчето за регулиране на скоростта на
вентилатора в позиция OFF.
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4. Бутон за климатика (бутон A/C) (ако има)
При модели с климатик (охлаждане и отопление) натиснете бутона A/C, за да
използвате климатичната система. Светлинният индикатор в бутона ще светне, за
да покаже, че климатичната система работи. Светлинният индикатор ще изгасне,
когато климатичната система не работи. Климатичната система може да се
използва и за изсушаване на въздуха, докато отоплението работи.
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Вентилация
Вентилация с външен въздух
1

3

5

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дори ако бутонът A/C е включен, климатичната система няма да работи, когато
копчето за регулиране на скоростта на вентилатора е в позиция OFF. Уверете се,
че копчето за регулиране на скоростта на вентилатора е в позиция, различна от
OFF.
• При модели с климатик дори в сезони, когато климатичната система не се използва,
от време на време я включвайте за няколко минути, докато двигателят работи на
ниски обороти, за да поддържате компонентите ѝ в добро състояние
5. Копче за регулиране на температурата
Температурата в кабината може да се регулира спрямо нуждите. Температурата от
въздуховодите ще бъде ниска, когато копчето е зададено в най-лява позиция и ще
бъде висока, когато копчето е зададено в най-дясна позиция.
6. Лостче за избор на въздух

Позиция на
копчето

Цел
Вентилация с
външен въздух

Използвайте тази позиция за вентилация в
кабината.

Рециркулация
на вътрешния
въздух

Използвайте тази позиция, за да предотвратите
навлизането в кабината на прашен или друг
замърсен външен въздух (например в тунел или
задръстване).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Прекаленото използване на режима за рециркулация на вътрешния въздух може
да замъгли предното и страничните стъкла, което да намали видимостта.

6

Завъртете копчето за избор на въздуховод (1) в желаната позиция. Преместете лостчето
за избор на въздухв позиция
. Задайте копчето за регулиране на температурата (5)
в желаната позиция в зависимост от сезона и климата.
Завъртете копчето за регулиране на скоростта на вентилатора (3) на желаната
настройка.
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Как да използвате отоплението

Максимално затопляне
1

Нормално затопляне
1

3

4
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3

4

5

5

6
6

Завъртете копчето за избор на въздуховод (1) в позиция
или
. Използвайте
, за да затоплите краката си, докато премахвате замъгляването от
позицията
предното стъкло. Преместете лостчето за избор на въздух (6) в позиция
.
Задайте копчето за регулиране на температурата (5) и копчето за регулиране на
скоростта на вентилатора (3) в желаната позиция.
Ако автомобилът ви е оборудван с климатична система, за да изсушите кабината,
докато я отоплявате, натиснете бутона A/C (4), за да я включите.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Тъй като функцията за затопляне използва топлината от охлаждащата течност
на двигателя, затоплящият ефект е слаб, когато температурата на охлаждащата
течност е ниска.

Завъртете копчето за избор на въздуховод (1) в позиция
, задайте лостчето за избор
на въздух (6) в позиция
и завъртете копчето за регулиране на температурата (5) в
крайна дясна позиция (към по-висока температура).
Завъртете копчето за регулиране на скоростта на вентилатора (3) в позицията за
максимална скорост.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Прекаленото използване на режима за рециркулация на вътрешния въздух може
да замъгли предното и страничните стъкла, което да намали видимостта.
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Затопляне на две нива
1

3

5
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Премахване на замъгляването и затопляне
на предното стъкло
Премахване на замъгляването
1

3

5

6

Завъртете копчето за избор на въздуховод (1) в позиция
. Преместете лостчето за
избор на въздух (6) в позиция
.
Завъртете копчето за регулиране на температурата (5) в средна позиция. Завъртете
копчето за регулиране на скоростта на вентилатора (3) на желаната настройка.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато зададете позиция
, въздухът, изпращан към краката, е сравнително потопъл от въздуха, изпращан към горната част на тялото.

6

Завъртете копчето за избор на въздуховод (1) в позиция
.
Преместете лостчето за избор на въздух (6) в позиция
.
Завъртете копчето за регулиране на температурата (5) в позиция надясно (към по-висока
температура) в зависимост от предпочитанията ви. За премахване на замъгляването
през лятото задайте копчето за регулиране на температурата (5) в произволна позиция.
Завъртете копчето за регулиране на скоростта на вентилатора (3) на желаната
настройка.
Ако автомобилът ви е оборудван с климатична система, използването на изсушаващия
ефект на системата е много ефективно за премахване на замъгляването.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не използвайте настройката за максимално охлаждане, когато използвате
климатичната система с копчето за избор на въздуховод (1), зададено в позиция
. Външната повърхност на предното и страничните стъкла ще се замъгли,
което ще намали видимостта.
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Затопляне
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Охлаждане (модели с климатик)
1

3

5

Нормално/умерено охлаждане
1

3

4

5

6

Завъртете копчето за избор на въздуховод (1) в позиция
.
Преместете лостчето за избор на въздух (6) в позиция
.
Завъртете копчето за регулиране на температурата (5) в крайна дясна позиция (към
по-висока температура).
Завъртете копчето за регулиране на скоростта на вентилатора (3) в позицията за
максимална скорост.

ЗАБЕЛЕЖКА
• След затопляне на стъклото върнете лостчето за избор на въздух (6) в позиция
. Ако не го направите, предното и страничните стъкла ще се замъглят, което
ще намали видимостта.

6

Тази настройка е подходяща за продължителни периоди на охлаждане или умерено
охлаждане. Натиснете бутона A/C (4), за да я включите.
за нормално охлаждане (или
Задайте копчето за избор на въздуховод (1) в позиция
за умерено охлаждане).
го задайте в позиция
Задайте копчето за регулиране на температурата (5) в желаната позиция в зависимост
от сезона и климата.
Завъртете копчето за регулиране на скоростта на вентилатора (3) на желаната
настройка.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато използвате климатичната система, докато двигателят работи на празен
ход в изключително горещо време, задавайте лостчето за избор на въздух (6) в
.
позиция
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Максимално охлаждане
1

3

4

5
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Вътрешно осветление
Куполно осветление
Куполното осветление работи независимо
от режима захранване (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране) или
позицията на контактния ключ (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране).

6

Завъртете копчето за избор на въздуховод (1) в позиция
.
Натиснете бутона A/C (4), за да го включите.
Преместете лостчето за избор на въздух (6) в позиция
.
Завъртете копчето за регулиране на температурата (5) в крайна лява позиция (към пониска температура).
Завъртете копчето за регулиране на скоростта на вентилатора (3) в позицията за
максимална скорост.

ЗАБЕЛЕЖКА
• След продължителен престой на директна слънчева светлина, отворете стъклата
или вратите, за да проветрите кабината и да освободите топлината, преди да
включите климатичната система.
• Продължителното използване на климатичната система с настройката за
максимално охлаждане ще направи въздуха в кабината застоял. От време на
време местете лостчето за избор на въздух (6) в режим на внасяне на външен
въздух или отваряйте стъклата, за да позволите на свежия въздух да навлезе в
кабината.
• По време на охлаждане може да излезе мъгла от въздуховодите. Това е резултат
от рязкото охлаждане на влажен въздух и не е индикация за проблем.

ON:
Осветлението остава включено независимо дали вратите са отворени или затворени.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Осветлението ще се изключи автоматично след около 20 минути, за да предотврати
изтощаването на акумулатора, когато всички врати са добре затворени, режим
захранване е различен от ON (модели с Пасивна система за влизане и стартиране)
или позицията на контактния ключ е различна от ON (модели със Система за
безключов достъп) и бутонът за осветлението е в позиция ON.
• Осветлението изгасва по друг начин, когато вратите са заключени в зависимост от
позицията на бутона (ON или DOOR).
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DOOR:
Осветлението светва, когато някоя врата бъде отворена и изгасва, когато вратата бъде
затворена. Освен това осветлението се включва и изключва при следните условия.
• Когато режим захранване е превключен на OFF (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният ключ е завъртян в позиция, различна от
ON, (модели със Система за безключов достъп) и има отворена врата, затварянето
на вратата ще включи осветлението за около 30 секунди, след което то ще изгасне
автоматично.
• Когато режим захранване е превключен на ON или ACC (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) или контактният ключ е завъртян в позиция ON (модели
със Система за безключов достъп), отварянето и затварянето на някоя от вратите
ще изключи осветлението.
• Когато вратите са затворени, превключването на режим захранване OFF (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране) или изваждането на ключа от контактния
ключ (модели със Система за безключов достъп) ще включи осветлението за около
30 секунди, след което то ще изгасне автоматично.
• Когато вратите са затворени, превключването на режим захранване ON или
ACC (модели с Пасивна система за влизане и стартиране) или завъртането на
контактния ключ в позиция ON (модели със Система за безключов достъп) ще
изгаси осветлението.
OFF:
Осветлението остава изключено независимо дали вратите са отворени или затворени.

КОМФОРТ И УДОБСТВО
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Осветление за четене
Бутон за вратите
Осветление
за четене

ON

OFF

Осветление
за четене

Когато натиснете лампичката за четене,
осветлението от страната, която сте
натиснали, светва. Ако я натиснете отново,
осветлението ще изгасне.
Функцията за бутон за вратите може да бъде
включена или изключена чрез натискане на
бутона за вратите.
Когато бутонът за вратите е в позиция
ON, осветлението ще светва с отварянето/
затварянето на вратите.
Освен това осветлението се включва и
изключва при следните условия.
• Когато режим захранване е превключен
на OFF (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният
ключ е завъртян в позиция, различна от
ON, (модели със Система за безключов
достъп) и има отворена врата,
затварянето на вратата ще включи
осветлението за около 30 секунди,
след което то ще изгасне автоматично.
• Когато режим захранване е превключен
на ON или ACC (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране) или
контактният ключ е завъртян в позиция
ON (модели със Система за безключов
достъп), отварянето и затварянето
на някоя от вратите ще изключи
осветлението.
• Когато
вратите
са
затворени,
превключването на режим захранване
OFF (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или изваждането
на ключа от контактния ключ (модели
със Система за безключов достъп)
ще включи осветлението за около
30 секунди, след което то ще изгасне
автоматично.
• Когато
вратите
са
затворени,
превключването на режим захранване
ON или ACC (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране)
или завъртането на контактния ключ
в позиция ON (модели със Система
за безключов достъп) ще изгаси
осветлението.
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Конзола в горна централна част

Сенник

Използвайте я за съхранение на малки
предмети.
Натиснете съответната част от конзолата,
за да я отворите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• От съображения за безопасност
затворете капака на конзолата в
горната централна част по време
на шофиране, тъй като има риск
от нараняване от отворения капак
или от предмети, съхранявани в
конзолата.
• Не слагайте тежки предмети в
конзолата. Тя е предназначена
за съхранение на леки предмети,
например очила. Капакът може да се
отвори и предметите могат да паднат,
което да доведе до инцидент.

ВНИМАНИЕ
• Не оставяйте очила или запалки в
кабината. Запалките могат да избухнат, а пластмасовите лещи или
рамки могат да се деформират или
напукат, ако температурата в кабината се повиши много.

Сенникът предпазва очите ви при силна
слънчева светлина. Използвайте го,
когато слънцето е прекалено ярко. За
да ограничите страничните отблясъци,
откачете сенника и го завъртете настрани.

Сенник
Сенник

Hook
Hook

ВНИМАНИЕ
• От съображения за безопасност
приберете сенника обратно, след
като сте го използвали.

Джоб за документи
Страната на водача
Страната на водачаДжоб за документи
Сенник
Сенник

Джоб за документи

Използвайте това отделение,
съхранявате документите си.

за

да
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Огледало
Огледалото е от задната страна на сенника
на пътника отпред.
При модели с осветление на огледалото то
светва, когато капакът на огледалото бъде
отворен. Осветлението изгасва, когато
капакът бъде затворен.
Осветление
(с осветление на огледалото)

Допълнителен извод

Допълнителен извод

Можете да използвате този извод, когато
режим захранване е на ACC или ON
(модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е в
позиция ACC или ON (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
Използвайте го, за да захранвате аксесоари
за автомобила, налични в търговската
мрежа, и др. Отворете капачката, за да го
използвате. Когато използвате електрически
аксесоар, наличен в търговската мрежа,
следвайте упътването му за употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Допълнителният извод има максимално допустимо натоварване от 120 W (10 A).
Ако натоварите извода повече от допустимото, той може да прегрее и да се запали.
Използвайте извода в рамките на допустимото натоварване.
• Изводът използва напрежение от 12 V. Свързването на електрически аксесоари,
които не са 12 V, може да причини прегряване и пожар.
• Уверете се, че щекерът на електрическия аксесоар е включен правилно в извода. Ако
използвате даден аксесоар, без щекерът му да е включен правилно в извода, може
да се получи необичайно нагряване, което да доведе до изгаряне на предпазителите
на автомобила.
• Не включвайте запалката в извода. Това може да доведе до нагряване.
• Когато не го използвате, слагайте капачката. Ако чуждо тяло, вода или напитки
попаднат в извода, той може да се повреди. Също така не вкарвайте пръсти или
метални предмети освен щекери в извода.

КОМФОРТ И УДОБСТВО
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ВНИМАНИЕ
• Когато използвате електрически аксесоари, като ги включвате в допълнителния
извод, разположен в долната централна част на инструменталния панел, уверете се, че те не пречат на функциите на автомобила, например при местенето на
скоростния лост/селектора на предавките.

СЪВЕТ
• Изключвайте електрическите аксесоари, когато не ги използвате.
• Ако използвате извода продължително време, докато двигателят е спрян,
акумулаторът ще се изтощи.
• Тъй като вътрешната част на извода може да се деформира, в зависимост от
използвания щекер, не се опитвайте да вкарате със сила щекера в извода. В този
случай заменете извода.
• Когато вкарвате или изваждате щекера на електрически аксесоар, изключете
аксесоара или задайте режим захранване OFF (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртете контактния ключ в позиция LOCK (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато двигателят бъде рестартиран, след като е бил спрян автоматично от
системата за празен ход, допълнителният извод няма да може да се използва
веднага. Това не е необичайно.
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USB порт
Задна част на кутията
на централната конзола
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Място за съхранение на малки предмети

USB портът може да се използва, когато
режим захранване е превключен на ACC
или ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) иликонтактният
ключ е в позиция ACC или ON (модели без
Пасивна система за влизане и стартиране).
Портът трябва да се използва за работа
със или зареждане на съвместими
мобилни или електронни устройства.
Прочетете упътванията на съответните
продукти, преди да ги използвате. Отворете
капачката, за да го използвате. Затворете
капачката, когато не го използвате.

ВНИМАНИЕ

Използвайте го за съхранение на малки предмети.

ВНИМАНИЕ
• Не оставяйте очила или запалки в кабината. Запалките могат да избухнат, а
пластмасовите лещи или рамки могат да се деформират или напукат, ако температурата в кабината се повиши много.
• Не оставяйте съдове без капачки, например хартиени чаши, съдържащи напитки, в мястото за съхранение на малки предмети на централната конзола. Течността от съда може да се разлее в автомобила.

Централна част на
инструменталния панел

Долна централна част на
инструменталния панел

Съхранение

• Уверете се, че свързаните USB кабели, мобилни и електронни устройства не пречат на функциите на автомобила.

СЪВЕТ
• С порта могат да се използват USB конектори от тип А. Не опитвайте да вкарвате
други USB конектори.
• Максималните параметри на порта са 5,0 V/1,0 A. Преди да използвате някакво
оборудване, проверете в инструкциите му за употреба дали е съвместимо.
• Портът може да се използва само за зареждане, а не за прехвърляне на данни
(включително видео и музика).
• След като зареждането приключи, изключете всички мобилни и електронни
устройства.
• Не включвайте USB разклонител. Това може да причини повреди.

Съхранение

Централна предна част

Облегалки на предните седалки

Съхранение

• Не разливайте течности върху порта и не се опитвайте да поставяте метални или
други предмети. Това може да доведе до токов удар или повреда.
• Когато използвате порта продължително време при изключен двигател, внимавайте
да не изтощите акумулатора.
• Не свързвайте повредено оборудване или продукти.
• Повреждането на свързаното оборудване или продукти, както и всякакви повреди
или загуба на данни, не се покриват от гаранцията.
• Когато използвате USB кабели, уверете се, че краката ви не са оплетени в кабелите.

Джоб
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Задна част на
централната конзола

КОМФОРТ И УДОБСТВО
Странична врата
(модели с удължена кабина)

Жабка
Отключване
Заключване

Съхранение
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Натиснете бутона, за да я отворите.
Вкарайте ключа в ключалката на жабката
и го завъртете обратно на часовниковата
стрелка, за да отключите или по посока на
часовниковата стрелка, за да заключите.

ВНИМАНИЕ
• От съображения за безопасност
затваряйте жабката, докато шофирате. Има риск от наранявания от
отворения капак или предмети, съхранявани вътре.
• Не оставяйте очила или запалки в
кабината. Запалките могат да избухнат, а пластмасовите лещи или
рамки могат да се деформират или
напукат, ако температурата в кабината се повиши много.

Съхранение

Място за съхранение на малки предмети
(от страната на пътника отпред)
Натиснете бутона, за да отворите капака.

ВНИМАНИЕ
• От съображения за безопасност
затворете отделението за съхранение на малки предмети (от страната на пътника отпред) по време на
шофиране. Има риск от нараняване
от отворения капак или предметите, съхранявани в отделението (от
страната на пътника отпред).
• Не оставяйте очила или запалки в
кабината. Запалките могат да избухнат, а пластмасовите лещи или
рамки могат да се деформират или
напукат, ако температурата в кабината се повиши много.

СЪВЕТ
• Не слагайте предмет в мястото за съхранение на малки предмети (от страната на
пътника отпред), който е толкова голям, че капакът на отделението не може да се
затвори. Ако се опитате да затворите капака в това състояние, е много вероятно да
го счупите.

СЪВЕТ
• Не слагайте предмет в жабката, който е толкова голям, че капакът на отделението
не може да се затвори. Ако се опитате да затворите капака в това състояние, е
много вероятно да го счупите.
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Място за съхранение на бордното табло
Използвайте го за съхранение на малки
предмети.

Място за съхранение на малки предмети
(от страната на водача)
Дръпнете към себе си, за да отворите.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

• Не оставяйте очила или запалки в
кабината. Запалките могат да избухнат, а пластмасовите лещи или
рамки могат да се деформират или
напукат, ако температурата в кабината се повиши много.

• От съображения за безопасност
затворете отделението за съхранение на малки предмети (от страната
на водача) по време на шофиране.
Има риск от нараняване от отворения капак или предметите, съхранявани в отделението (от страната на
водача).
• Не оставяйте очила или запалки в
кабината. Запалките могат да избухнат, а пластмасовите лещи или
рамки могат да се деформират или
напукат, ако температурата в кабината се повиши много.

Място за съхранение на малки предмети
(в горната част на бордното табло)
Натиснете бутона, за да отворите капака.

ВНИМАНИЕ
• От съображения за безопасност затворете отделението за съхранение
на малки предмети (в горната част
на бордното табло) по време на
шофиране. Има риск от нараняване
от отворения капак или предметите,
съхранявани в отделението (в горната част на бордното табло).
• Не оставяйте очила или запалки в
кабината. Запалките могат да избухнат, а пластмасовите лещи или
рамки могат да се деформират или
напукат, ако температурата в кабината се повиши много.

СЪВЕТ
• Не слагайте предмет в мястото за съхранение на малки предмети (в горната част на
бордното табло), който е толкова голям, че капакът на отделението не може да се
затвори. Ако се опитате да затворите капака в това състояние, е много вероятно да
го счупите.
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СЪВЕТ
• Не слагайте предмет в мястото за съхранение на малки предмети (от страната на
водача), който е толкова голям, че капакът на отделението не може да се затвори.
Ако се опитате да затворите капака в това състояние, е много вероятно да го
счупите.
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Кутия на централната конзола

Поставка за чаша

Дръпнете копчето, за да отворите капака.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Копче

• От съображения за безопасност
затваряйте кутията на централната
конзола, докато шофирате. Има
риск от нараняване от отворения
капак или предметите, съхранявани
в кутията. Освен това при модели с
въздушна възглавница между водача
и пътника отпред, ако отвореният
капак е в зоната, в която се активира
въздушната възглавница, тя няма да
работи правилно.

ВНИМАНИЕ
• Не слагайте предмети в поставката за чаша, ако не са с подходяща форма или
размери. Внезапното спиране или потегляне може да накара предмета да изхвърчи от поставката за чаша, което да доведе до наранявания.
• Не слагайте чаша, която е прекалено пълна, в поставката. Разлетите течности
могат да повредят останалите електрически инсталации. Ако разлеете течност,
я избършете веднага със суха кърпа.

Отпред
Това може да се използва като поставка за
чаша.

Тип 1

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

• Слагането на бутилка вода в поставката за чаша може да попречи
на шофирането и да причини инцидент.

• Не оставяйте очила или запалки в кабината. Запалките могат да избухнат, а
пластмасовите лещи или рамки могат да се деформират или напукат, ако температурата в кабината се повиши много.

СЪВЕТ
• Не слагайте предмет в кутията на централната конзола, който е толкова голям, че
капакът на отделението не може да се затвори. Ако се опитате да затворите капака
в това състояние, е много вероятно да го счупите.
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Тип 2
Поставка
за чаша
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Подлакътник на задната седалка
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Страната на водача
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1. Натиснете поставката за чаша, за да я
отворите.

Издърпайте подлакътника от облегалката
на седалката и го натиснете напред, за да
го използвате.

Поставка за чаша

Страната на пътника отпред

Поставка за чаша и място за съхранение на малки
предмети
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте мястото за съхранение на малки предмети като пепелник и не
слагайте пепелници вътре. Това е опасно и може да причини пожар в автомобила.

ВНИМАНИЕ
• Не слагайте предмети в поставката за чаша, ако не са с подходяща форма или
размери. Внезапното спиране или потегляне може да накара предмета да изхвърчи от поставката за чаша, което да доведе до наранявания.
• Ако сложите бутилка вода вътре, тя може да попречи на видимостта на водача
и на шофирането му, което може да доведе до инцидент.
• Не слагайте чаша, която е прекалено пълна, в поставката. Разлетите течности
могат да повредят радиото и останалите електрически инсталации. Ако разлеете течност, я избършете веднага със суха кърпа.
• Съществува опасност поставката за чаша и мястото за съхранение на малки
предмети да се счупят, ако тежестта върху тях надхвърли 0,75 кг.

Страната на водача

Страната на пътника отпред

2. Ако само поставката за чаша бъде
върната в първоначалната си позиция,
отделението може да бъде използвано
като място за съхранение на малки
предмети.
3. Ако бъде използвано като поставка
за чаша, преди да бъде върнато в
първоначалната си позиция, отделението
ще бъде поставка за чаша, когато бъде
отворено отново.
Ако бъде използвано като място за
съхранение на малки предмети, преди
да бъде върнато в първоначалната си
позиция, отделението ще бъде място за
съхранение на малки предмети, когато
бъде отворено отново.
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Поставка за бутилки и място за съхранение на малки
предмети (на предните и задните врати)
Използвайте като поставка за бутилки и
място за съхранение на малки предмети.

ВНИМАНИЕ

Поставка за бутилки и
място за съхранение
на малки предмети

• Не слагайте съдове без капачки, например хартиени чаши, съдържащи
напитки, в поставката за бутилки
и мястото за съхранение на малки
предмети. Течността от съда може
да се разлее в автомобила.
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Ръкохватка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако твърди предмети като закачалки или аксесоари са прикрепени към ръкохватката
или закачалката за палто, те могат да попречат на нормалната работа на въздушната
възглавница тип „завеса“ и да излетят при активиране на системата.

Предна седалка

Има ръкохватки до горната част на стъклата.

Сгъващ се тип

Фиксиран тип

А колона

А колона

Ръкохватка

Задна седалка (модели с двойна кабина)
Има ръкохватки над и пред задните стъкла.
Ръкохватка

Ръкохватка
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Закачалка за дрехи
Модели с двойна кабина

Използвайте я, за да закачвате дрехи.

Кука

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да предотвратите напукването
или счупването на закачалката,
не закачвайте тежки или големи
предмети на нея.

Модели с удължена кабина

• Ако твърди предмети като закачалки
или аксесоари са прикрепени към
ръкохватката или закачалката за
палто, те могат да попречат на
нормалната работа на въздушната
възглавница тип „завеса“ и да излетят
при активиране на системата.

Кука
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Антена
Когато получавате радио сигнали, регулирайте ъгъла на антената.
Завъртете антената обратно на часовниковата стрелка, за да я свалите.

СЪВЕТ
• За да предотвратите счупването на
антената, когато сте в автоматична
автомивка, я свалете. Когато сваляте
антената, за да измиете автомобила,
внимавайте да не я загубите и я
сложете обратно, преди отново да
шофирате автомобила.
• За да предотвратите счупването
на антената, я приберете, когато
минавате през зони с малка височина
или когато слагате покривало върху
автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Аксесоари или покривни рейки и др.,
поставени близо до антената, могат
да се отразят на радиоприемането.

Кука
Куката може да се използва за закачване на
найлонови пазарски торби.

ВНИМАНИЕ
• Не закачвайте нищо по-тежко от 4
кг или то може да падне от закачалката по време на шофиране. Това
може да е опасно.

Кука
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Бутон за дистанционно управление на аудиосистемата
от волана
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Камера за обратно виждане
Камерата за обратно виждане е монтирана
на задния капак.

Можете да използвате бутона за дистанционно управление на аудиосистемата от
волана, за да извършвате различни аудио операции. Операциите се различават в
зависимост от типа аудиосистема, която използвате.

ВНИМАНИЕ
• Докато шофирате, внимавайте управлението на аудиосистемата да не пречи на
шофирането ви.
Камера за обратно виждане
1 2

5

4

3

5

4

Description
Описание Description

№

1 2

Бутони1[MODE],Бутони
[ ] [MODE], [ ]

3

Бутони2[

], [ Бутони
], [ ], [[ ] ], [

Бутон 3[

]

Бутон [

]

Бутон 4[ ]

Бутон [ ]

Бутон 5[ ]

Бутон [ ]

], [

], [

]

ВНИМАНИЕ
• Не гледайте само екрана, докато шофирате автомобила на заден ход. Винаги
гледайте заобикалящата ви среда директно и бавно придвижвайте автомобила.

СЪВЕТ
• Ако предната повърхност на обектива е замърсена, образът няма да е ясен. Ако
капки дъжд, сняг или мръсотия попаднат върху предната повърхност на обектива, я
забършете с мека навлажнена кърпа. Ако използвате суха кърпа, за да забършете
обектива, може да го повредите.
• Пазете камерата от силен удар или сблъсък. Тя може да се счупи или повреди, което
може да причини пожар или токов удар.
• Пазете камерата от удар или сблъсък при почистване с вода под налягане, например
в автомивка. В противен случай тя може да се повреди.
• Не разхлабвайте винтовете на камерата за обратно виждане и не я разглобявайте.
Това може да се отрази на устойчивостта на водна струя и камерата може да се
повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Капки дъжд могат да попаднат върху камерата и да попречат на видимостта.
• Камерата за обратно виждане използва широкоъгълен обектив, така че обектите
на екрана могат да изглеждат по-близо или по-далеч, отколкото са.
• Образът от камерата за обратно виждане може да бъде неясен или невидим на
тъмни места или нощем.
• Обективът има конструкция, устойчива на водна струя, за да предотврати
замъгляването.
• Не повреждайте зоната на камерата. Това може да се отрази на образа.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Предпазни мерки при проверка и регулиране

Вашият оторизиран сервиз на Isuzu има обучени техници и оригинални части на Isuzu,
за да може да осигурява подходящо сервизно обслужване на автомобила ви.
За експертни съвети и качествено обслужване се свържете с вашия оторизиран сервиз
на Isuzu.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

6-5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Двигателят, дифузeрът за твърди частици (DPD), изпускателната система, ауспухът,
радиаторът и разширителният съд за течност за хидравличната система ще бъдат
горещи веднага след шофиране на автомобила. Освен това маслото и другите
течности също ще бъдат горещи. Бъдете внимателни с тези части, за да избегнете
изгаряния. Извършвайте всички проверки, когато двигателят е изстинал.
• Не извършвайте каквито и да е действия близо до открит пламък или други
източници на топлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да избегнете наранявания, внимавайте, когато извършвате поддръжка или
правите проверки или ремонти. Следвайте инструкциите на производителя за
всички материали, използвани по време на сервизното обслужване и поддръжката
на този автомобил. Ако ги използвате неправилно, те може да са опасни.
Неподходящо или непълно сервизно обслужване може да се отрази на автомобила и да доведе до наранявания или щети по автомобила и оборудването му.
Ако имате въпроси относно извършването на сервизно обслужване, се свържете
с оторизиран сервиз на Isuzu.
• Преди да извършите проверка, при модели с пасивна система за влизане и
стартиране изключете двигателя и превключете режима на мощност на OFF.
При модели без пасивна система за влизане и стартиране изключете двигателя
и извадете ключа от контактния ключ.
• Дръпнете добре лоста за ръчната спирачка и превключете трансмисията в
неутрална позиция.
- Ако автомобилът ви е с механична трансмисия, се уверете, че скоростният лост
е в позиция N.
- Ако автомобилът ви е с автоматична трансмисия, задайте селектора на предавките в позиция Р и се уверете, че индикаторът за предавките показва Р.

• Когато работите по горивния филтър или маркуч, отстранете капачката на резервоара за гориво. Горивната система е под налягане и горивото ще се разлее, ако
налягането не се намали, което може да причини възпламеняване или пожар.
• Не оставяйте двигателя да работи в гаражи или помещения с лоша вентилация.
Това може да причини отравяне с въглероден оксид, което води до смърт.
• Съществува опасност да оплетете ръце, инструменти или дрехи в ремъците, докато двигателят работи. Не ги приближавайте до двигателя (свалете часовници,
вратовръзки, пръстени и др.)
• Горивото и акумулаторът генерират запалими газове, които може да избухнат.
Не използвайте огън и избягвайте образуването на искри.
• Предпазвайте очите си от масло, течности и падащи предмети със защитни очила.
• При замяна използвайте само оригинални части на Isuzu.
• Не оставяйте инструменти, използвани за преглед, извадени части, кърпи,
използвани за почистване, и др. в двигателното отделение. Те могат да причинят
неизправност, ако се заклещят в подвижните компоненти, например ремъци, или
могат да причинят пожар, ако докоснат компоненти, които се нагорещяват силно.

• Изберете място с твърда и равна повърхност, за да извършите проверката и
поддръжката. Сложете клинове на колелата. Би било много опасно, ако автомобилът се задвижи.
• За да предотвратите наранявания, дръжте ръцете, инструментите и дрехите си
далеч от вентилатора за охлаждане на двигателя, когато двигателят работи.
• Когато повдигате автомобила, използвайте подходящ крик, а не този, предоставен с автомобила.
• След като повдигнете автомобила, преди да влезете отдолу, за да извършите
необходимите действия, се уверете, че автомобилът е повдигнат на крик.
• Когато извършвате работа по електрическата система, започнете като превключите режима на мощност на OFF (модели с пасивна система за влизане и
стартиране) или завъртите контактния ключ в позиция LOCK (модели без
пасивна система за влизане и стартиране), изчакайте поне 1 минута и след това
откачете отрицателния кабел от отрицателния извод на акумулатора.
Ако отрицателният кабел бъде откачен в рамките на 1 минута,
модулът за контрол на двигателя може да се повреди.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)

ВНИМАНИЕ
• Бракуваните части, масла, греси и течности може да имат неблагоприятен ефект
върху околната среда. Трудно е да ги изхвърлите, така че нека вашият оторизиран
сервиз на Isuzu да извършва всички проверки и замени.
• Маслото, спирачната течност, течността в акумулатора и охлаждащата течност
на двигателя са предназначени да смазват, охлаждат и предотвратяват образуването на ръжда. Ако състоянието на тези течности се влоши поради изтичане
или замърсяване, това ще влоши функционирането на частите и ще доведе до
проблеми като блокиране или неизправност. Допълвайте или сменяйте тези
течности, когато извършвате проверки (ежедневни и периодични), съгласно
съответните наредби или съгласно графика за поддръжка (когато посоченият
пробег или период от време изтече, което настъпи първо).
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СЪВЕТ

• Използвайте само подходящи инструменти.
• Уверете се, че всички системи и компоненти са нормални след извършването на
поддръжката.
• Не оставяйте извадените части или инструментите в двигателното отделение.
Те може да повредят оборудването, ако се заклещят в ремъците или другите
движещи се компоненти.
• Замърсена вода, прах и други замърсявания сериозно намаляват ефективността
на маслото, гресите и течностите и повреждат частите. Пазете частите и материалите от замърсяване по време на смяна или допълване.
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Бракувани части, масла и други течности
Когато сменяте масла, филтри, охлаждаща течност на двигателя или други течности,
предварително подгответе съд за тяхното депониране. Използвайте методи, отговарящи
на законовите изисквания за изхвърляне или депониране на части, масла, филтри,
охлаждаща течност на двигателя след смяна.

Оригинални масла и греси на Isuzu
Периодичното допълване и смяна на маслото
и гресите са изключително важни за поддържане на нормалната работа на автомобила и
предотвратяването на повреди. Isuzu Motors
гарантира качеството и ефективната работа
на оригиналните масла и греси на Isuzu.
Препоръчваме използването на оригинални
масла и греси на Isuzu за поддръжка и сервизно обслужване на автомобила ви.

ВНИМАНИЕ
• При близост на пламъци или други
източници на топлина до разлято
масло може да се стигне до пожар.
Уверете се, че сте почистили всички
следи от разлято масло.
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Инструменти
СЪВЕТ

• Препоръчително е да се запознаете със съдържанието и употребата на различните
инструменти и крика, преди да ги използвате.
• След като приключите работа с инструментите, ги върнете на правилното място
за съхранение и се уверете, че ще останат на мястото си, докато автомобилът е
в движение.
• Съхранявайте крика в първоначалната му позиция и завъртете гнездото му по
посока на часовниковата стрелка, за да е обезопасен (като насока, с въртящ
момент от 0,5 N•m (0,05 kgf•m/0,36 lb•ft)).

Място на съхранение
Модел с единична кабина
Инструментите са разположени зад
дясната седалка, крикът е разположен зад
лявата седалка. Наклонете облегалките
на седалките напред, за да извадите
крика и инструментите. За да извадите
крика, завъртете гнездото му обратно на
часовниковата стрелка, така че плъзгачът
да се снижи и освободи от държача.
Извадете крика, когато плъзгачът се снижи
докрай.
Регулиране на седалката на водача
→ Вижте стр. 3-60

Модел с удължена кабина
Крикът и инструментите са разположени
в отделението за съхранение зад дясната
предна седалка. Отворете капака, за да
извадите крика и инструментите. За да
извадите крика, завъртете гнездото му
обратно на часовниковата стрелка, така
че плъзгачът да се снижи и освободи от
държача. Извадете крика, когато плъзгачът
се снижи докрай.
Задна седалка (модели с удължена
кабина)
→ Вижте стр. 3-65

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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Модел с двойна кабина

Крикът и инструментите са разположени
зад задната лява седалка. Наклонете
облегалките на седалките напред, за да
извадите крика и инструментите.
За да извадите крика, завъртете гнездото
му обратно на часовниковата стрелка, така
че плъзгачът да се снижи и освободи от
държача. Извадете крика, когато плъзгачът
се снижи докрай.
Сгъване на облегалката
→ Вижте стр. 3-63
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Инструменти в автомобила

Преден капак

№
1
2

Описание
Удължение за крик/Ключ за
сваляне на резервна гума
Гаечен ключ за болтовете на
джантите (дръжка за крик)

3

Гаечен ключ

4

Клещи

5

Отвертка (със сменяем плосък и
кръстат накрайник)

6

Крик

7

Чанта за инструменти

СЪВЕТ
• Дръжте всички предоставени
инструменти в автомобила.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Дръжте ръцете и дрехите си далеч от движещия се вентилатор и задвижващите
ремъци на двигателя, докато двигателят работи.
• Когато поставите опорната щека в отвора в предния капак, се уверете, че тя поддържа капака стабилно, за да предотвратите наранявания поради неочаквано и
внезапно затваряне на капака.
• Не отваряйте предния капак, когато от двигателното отделение излиза пара.

СЪВЕТ
• Не отваряйте предния капак, докато чистачките са изправени. Това може да
повреди чистачките и капака.
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За отваряне
1. Дръпнете лоста за отваряне на предния
капак. Това ще освободи ключалката и
предният ръб на капака ще се повдигне.
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За затваряне

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Предният капак е много тежък.
Когато го затваряте, внимавайте да не прищипете ръцете си или нещо друго.

СЪВЕТ
Лост за отваряне на предния капак
Обезопасително
лостче

2. Поставете ръката си с дланта надолу
в пространството под предния ръб на
капака, натиснете обезопасителното
лостче наляво, за да освободите ключалката, и отворете капака.

• Не пускайте предния капак от височина над 60 см. Капакът и радиаторната
решетка могат да се повредят от удара.
• Когато затваряте предния капак, не го натискайте силно, например като се
облягате на него. Това може да го изкриви.

1. Извадете опорната щека от отвора в
капака и я сложете в скобата.

Приблизително
15-20 см

2. Спуснете предния капак бавно и издърпайте ръцете си на височина приблизително 15-20 см.
3. Внимателно раздвижете ръба на капака
нагоре-надолу, за да се уверите, че е
добре затворен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опорна щека

Скоба

3. Извадете щеката от скобата и след
това поставете кукичката на върха на
щеката в отвора на предния капак.

• Не шофирайте автомобила, ако предният капак не е добре затворен.
Шофирането с отворен преден капак може да причини инцидент.
Преди да шофирате, се уверете, че капакът е добре затворен.
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ЕЖЕДНЕВНИ ПРОВЕРКИ

● Ежедневни проверки (проверки преди шофиране)

6-16

● Проверка на компонентите, показали нередности
при предишното използване на автомобила

6-18
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Ежедневни проверки (проверки преди шофиране)

Проверете автомобила си за изброеното по-долу преди шофиране в съответния ден,
за да се уверите, че ще работи безопасно и безпроблемно. Освен това отбележете
разстоянието, изминато от автомобила, и условията, при които е бил управляван,
за да можете да определите най-подходящите интервали за преглед конкретно за
вашия автомобил и да извършите адекватно сервизно обслужване в зависимост от
резултатите от прегледа.
Ако проверките установят нередност или ако има компоненти, които са показали
нередности при предишно използване на автомобила, посетете вашия оторизиран
сервиз на Isuzu за ремонт, преди да го използвате.

Ежедневни проверки (проверки преди шофиране)
[1. Проверка на компонентите, които са показали нередности при предишното
използване на автомобила]
Предмет на проверката
Проверка на компонентите, които са показали нередности
при предишното използване на автомобила

Страница за
справка
6-18

[2. Проверки, извършвани при отворен преден капак]
Предмет на проверката

Страница за
справка
6-50

Ниво на моторното масло

6-22

Ниво на течността за хидравличната система (модели с
хидравлично усилване)
Ниво на спирачната течност (За модели с механична
трансмисия спирачната течност служи и като течност за
съединителя.)

6-39, 6-47
6-95
6-61, 6-93

6-17

[3. Проверки, извършвани от мястото на водача]
Предмет на проверката

Страница за
справка

Свободен ход на педала на спирачката

6-62

Работа на измервателните уреди и предупредителните/
светлинните индикатори

4-14, 4-20

Стартиране на двигателя, необичаен шум и цвят на
отработените газове

6-20

Ход на лоста за ръчната спирачка

6-65

Впръскване на течността за чистачките и ефективност на
чистачките

6-98, 6-99

Състояние на огледалото за обратно виждане

3-69

Свободен ход на волана и състояние на монтиране

3-68, 6-94

Работа на клаксона и мигачите

4-137, 4-124

Ниво на горивото

4-18

Работа на ключалките на вратите

3-29

[4. Проверки, извършвани при външен оглед на автомобила]
Предмет на проверката

Хлабина и повреда на аксесоарния ремък
Ниво на охлаждащата течност на двигателя и на интеркулера
(ако има), както и хлабина на капачката на радиатора и на
допълнителния резервоар (ако има)

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Осветяване, мигачи, замърсени или повредени светлини

Страница за
справка
6-106

Повреда на пружините на окачването

―

Теч на масло, охлаждаща течност на двигателя, гориво,
спирачна течност и течност за хидравличната система

―

[5. Проверка на джантите и гумите]
Предмет на проверката

Страница за
справка

Въздушно налягане

6-66

Пукнатини и други повреди

6-68

Необичайно износване

6-68
6-68
6-69

Ниво на течността за чистачките

6-98

Дълбочина на протектора

Ниво на течността в акумулатора

6-127

Състояние на дисковете върху джантите

[6. Проверки, извършвани при шофиране на автомобила]
Предмет на проверката

Страница за
справка

Ефективност на спирачките

6-64

Състояние при шофиране с ниска скорост и при ускорение

6-21

6-18
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА НА ДВИГАТЕЛЯ

Проверка на компонентите, показали нередности
при предишното използване на автомобила
Проверете компонентите, които са показали
нередности при предишното използване на
автомобила. Посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu, за да отстрани нередностите,
преди да използвате автомобила.
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● Състояние на двигателя

6-20

● Моторно масло

6-22

● Охлаждаща течност на двигателя

6-36

● Работа с радиатора

6-41

● Интеркулер с водно охлаждане

6-43

● Аксесоарен ремък

6-50

● Въздушен филтър

6-51

● Горивен филтър

6-53

● Дифузер за твърди частици (DPD)

6-57
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Състояние на двигателя

Проверка на състоянието на двигателя при
шофиране с ниска скорост и при ускорение

Проверка на стартирането на двигателя
и необичайни състояния
1. Уверете се, че ръчната спирачка е активирана. Натиснете силно педала на спирачката.
2. Ако автомобилът ви е с механична трансмисия, се уверете, че скоростният лост е в
позиция N, и натиснете докрай педала на съединителя. При модели с автоматична
трансмисия се уверете, че селекторът на предавките е в позиция P и натиснете добре
педала на спирачката.

ВНИМАНИЕ
• Ако автомобилът ви е с автоматична трансмисия, двигателят няма да стартира,
освен ако трансмисията не е в позиция P или N.
• От съображения за безопасност натиснете силно педала на спирачката, преди
да стартирате двигателя.
3. Натиснете бутона Start/Stop на двигателя (модели с пасивна система за влизане и
стартиране) или завъртете контактния ключ (модели без пасивна система за влизане
и стартиране), за да стартирате двигателя. Проверете дали двигателят стартира
бързо без нередности (необичаен шум, вибрации и др.). Ако има някакви нередности,
спрете двигателя и се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
Стартиране на двигателя

Вижте стр. 4-4

6-21

1. Уверете се, че ръчната спирачка е
активирана. Ако автомобилът ви е с
механична трансмисия, се уверете, че
скоростният лост е в позиция N и след
това натиснете педала на съединителя
и педала на спирачката докрай.
При модели с автоматична трансмисия
се уверете, че селекторът на
предавките е в позиция P, и след
това натиснете педала на спирачката
докрай.
2. Натиснете бутона Start/Stop на двигателя (модели с пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртете
контактния ключ (модели без пасивна
система за влизане и стартиране), за
да стартирате двигателя и го оставете
включен, за да загрее.
Стартиране на двигателя

Вижте стр. 4-4

3. Проверете дали двигателят работи на
обороти в обхвата на стандартните
обороти на празен ход.
4. Шофирайте автомобила, за да се уверите, че педалът на газта не блокира
при постепенно ускорение, оборотите
на двигателя се увеличават плавно и
не се чува почукване. Ако има някакви
нередности (педалът на газта блокира,
увеличаването на оборотите не е
плавно, чува се почукване и др.), спрете
автомобила на безопасно място, спрете
двигателя и се свържете с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
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Моторно масло

Проверка на нивото на моторното масло

Предупредителен индикатор
за влошаване качеството на
моторното масло

Извършвайте проверката на маслото на равна повърхност, докато двигателят е студен,
преди да го стартирате. Ако двигателят
вече е бил стартиран, спрете го, след като е
загрял достатъчно, и изчакайте 30 минути или
повече, преди да извършите проверката.
Също така проверете дали има теч на масло
и доколко е замърсено маслото.

Моторното масло е важен фактор за
определяне на ефективната работа на
двигателя и дългия му експлоатационен
живот. Използвайте само посоченото
моторно масло и маслен филтър. Трябва
да проверявате нивото на маслото и трябва
редовно да сменяте едновременно него
и масления филтър съгласно Графика за
поддръжка.
Когато предупредителният индикатор за
влошаване качеството на моторното масло
светне, незабавно сменете моторното масло
и масления филтър.

Щека за проверка
на маслото

Необходима е смяна на маслото

Inspection
(Проверка МАКС.)

СЪВЕТ
• Ако продължавате да използвате маслото, без да го сменяте, дори след като
предупредителният индикатор за влошаване качеството на моторното масло е
светнал, двигателят може да се повреди.

Replenishment
(Допълване МАКС.)

ЗАБЕЛЕЖКА

Необходимо е добавяне на масло

• Когато твърдите частици (PM) се натрупат до предварително определено ниво
в дифузeра за твърди частици (DPD), DPD се регенерира автоматично чрез
изгаряне. За да бъде възможна тази регенерация (изгаряне), малко количество
гориво се впръсква в горивната камера на двигателя след изгарянето. Малко
количество от впръснатото гориво постепенно се смесва с моторното масло и
нивото на моторното масло се покачва над първоначалното си ниво. Това не е
признак за повреда на двигателя. Ако нивото на моторното масло надхвърли
маркировката Inspection MAX на щеката за проверка на маслото, сменете маслото,
дори обичайният период за смяна на маслото в Графика за поддръжка да не е
настъпил.
График за поддръжка

→ Вижте стр. 6-142
Препоръчителни течности, смазочни
продукти и дизелови горива
→ Вижте стр. 6-147
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Отпред Отзад

Отпред Отзад

1. Извадете щеката и избършете маслото,
останало по нея.
2. Отново поставете щеката докрай и
след това внимателно я извадете.
3. Проверете щеката отпред и отзад.
Ако най-високата позиция е между
маркировките MIN (МИН.) и Inspection
MAX (Проверка МАКС.) (обхват 1),
моторното масло е на правилното
ниво.
- Ако нивото на маслото е под
маркировката MIN (МИН.), добавете
масло, като следвате процедурите,
описани на следващите страници.
- Ако нивото на маслото е над
маркировката
Inspection
MAX
(Проверка МАКС.), посетете вашия
оторизиран сервиз на Isuzu за смяна
на маслото. Ако сами извършвате
смяната, го направете, като следвате
процедурите, описани на следващите
страници.

СЪВЕТ
• Ако нивото на моторното масло
е над маркировката MIN, значи е
достатъчно. В този случай няма
нужда да го допълвате.
4. Върнете щеката за проверка на мястото
ѝ, след като сте проверили нивото на
маслото.
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Добавяне на моторно масло

СЪВЕТ
• Ако нивото на маслото е над маркировката "Проверка MAX" на щеката за
проверка, това може да доведе до неизправност в двигателя. Сменете маслото,
когато нивото му е над маркировката "Проверка MAX".
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Капачка за моторното масло

• Горивото постепенно ще се смеси с моторното масло и ще го разреди. Сменяйте
маслото през определените интервали.
• Нивото на маслото, показано от щеката, се променя в зависимост от времето,
което е изминало, след като двигателят е бил спрян. За да потвърдите правилното
ниво на маслото, извършете проверката, докато двигателят е студен, преди да го
стартирате. Ако двигателят вече е бил стартиран, спрете го, след като е загрял
достатъчно, и изчакайте 30 минути или повече, преди да извършите проверката.

Щека за проверка
на маслото

Ако при проверката нивото на маслото е
под маркировката MIN на щеката, добавете
масло, като следвате процедурата по-долу.
Добавяйте маслото на равна повърхност,
докато двигателят е студен, преди да го
стартирате. Ако двигателят вече е бил
стартиран, спрете го, след като е загрял
достатъчно, и изчакайте 30 минути или
повече, преди да извършите процедурата.
1. Почистете около капачката за маслото,
така че да не навлизат чужди частици в
него.
2. Свалете капачката на масления филтър.

Необходима е смяна на маслото

Inspection
MAX
(Проверка МАКС.)

Replenishment
MAX
(Допълване МАКС.)
Необходимо е добавяне на масло

Отпред Отзад

MIN (МИН.)

Отпред Отзад

3. Добавете 0,3 литра
моторно масло.

от

посоченото

4. Върнете обратно капачката на масления
филтър.
5. Изчакайте 5 минути или повече, без да
стартирате двигателя.
6. Извадете щеката и избършете маслото,
останало по нея.
7. Отново поставете щеката докрай и след
това внимателно я извадете.
8. Проверете щеката отпред и отзад.
Ако най-високата позиция е над
маркировката MIN (МИН.), моторното
масло е на правилното ниво.
- Ако маслото надхвърля маркировката
Replenishment
MAX
(Допълване
МАКС.), източете част от него, докато
нивото спадне между маркировките
MIN (МИН.) иReplenishment MAX
(Допълване МАКС.) (обхват 2).
- Ако маслото е под маркировката MIN
(МИН.), върнете се към Стъпка 2 и
повторете процедурата за добавяне
на 0,3 литраот посоченото масло.
9. Върнете щеката за проверка на мястото
ѝ, след като проверите нивото на
маслото.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Когато добавяте масло, внимавайте да не го разлеете и дръжте кърпа подръка за такива случаи. Ако разлеете масло върху двигателя, го избършете
внимателно. Ако не вземете такива предпазни мерки, разлятото масло може
да се възпламени и да избухне пожар.
• Не оставяйте запалими материали като кърпи или ръкавици в двигателното
отделение. Те може да причинят пожар.
• Моторното масло и зоната около двигателя са горещи, веднага след като
двигателят е работил, така че внимавайте да не се изгорите.

СЪВЕТ
• Нивото на маслото, показано от щеката, се променя в зависимост от времето,
което е изминало, след като двигателят е бил спрян. За да потвърдите правилното
ниво на маслото, извършете проверката, докато двигателят е студен, преди да го
стартирате. Ако двигателят вече е бил стартиран, спрете го, след като е загрял
достатъчно, и изчакайте 30 минути или повече, преди да извършите проверката.
• Не позволявайте прах или замърсявания да попаднат в маслото, докато го
добавяте. Попадането на чужди частици в маслото може да доведе до повреда
на двигателя.
• Винаги използвайте моторно масло с ниско съдържание на пепел. Ако не спазвате
това, може да причините повреда на дифузера за твърди частици.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако нивото на моторното масло е над маркировката MIN (МИН.), значи е
достатъчно.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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Смяна на маслото и масления филтър
Моторното масло и масленият филтър са важни фактори за определяне на ефективната
работа на двигателя и дългия му експлоатационен живот. Използвайте само посоченото
моторно масло и маслен филтър. Трябва да проверявате нивото на маслото и редовно
да сменяте едновременно него и масления филтър съгласно графика за поддръжка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Нагорещеното масло може да причини тежки изгаряния на кожата.
Оставете двигателя да се охлади, преди да източите маслото.

СЪВЕТ
• Използвайте количествата моторно масло, посочени по-долу, само като ориентир
при смяната на маслото. След като смените маслото, се уверете, че е на необходимото ниво.
• Винаги използвайте моторно масло с ниско съдържание на пепел. Освен това не
използвайте добавки в моторното масло. Ако не спазвате това, може да причините
повреда на дифузера за твърди частици (DPD).

Количество на моторното масло, което трябва да се смени
Модел на двигателя
RZ4E (2WD/4WD)

Количество масло (референтна стойност)
Когато сменяте маслото и филтъра
6,6 литра
График за поддръжка

Вижте стр. 6-142

Препоръчителни течности,
смазочни материали
и дизелови горива
Вижте стр. 6-147
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Смяна на моторното масло и
масления филтър

Болтове В

Извършвайте смяната на маслото и
масления филтър на равна повърхност,
докато двигателят е студен, преди да го
стартирате. Ако двигателят вече е бил
стартиран, спрете го, след като е загрял
достатъчно, изчакайте 30 минути или
повече и извършете смяната, след като
се уверите, че маслото се е охладило
достатъчно.
1. При модели с протектор на масленото
корито, първо свалете протектора.
Като го придържате стабилно, развийте
болтове А и В и свалете протектора.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

5. Изчакайте маслото да спре да тече и да
оформи капка в отвора за отцеждане
на картера.

СЪВЕТ
• Ако маслото не се отцеди добре от
масленото корито, нивото му може
да стане прекалено високо, когато
го допълните.
• Източеното масло трябва да се
изхвърли съгласно наредбите във
вашата страна.
6. Разкачете кабелите на акумулатора и
го извадете.
Работа с акумулатора

Протектор на
масленото корито

Болтове A

Капачка за масления филтър

2. Почистете около капачката за маслото,
така че да не навлизат чужди частици в
него.
3. Свалете капачката на масления
филтър.

Щека за проверка
на маслото

4. Сложете съд, в който да изтече
маслото, под масленото корито.
Извадете пробката за източване на
картера, за да изтече маслото в съда.

Пробка за източване на картера
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→ Вижте стр. 6-119
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

11. Развийте капачката на масления
филтър с тресчотка.
12. Изчакайте около 30 секунди.
13. Свалете капачката на масления
филтър.

7. Дръпнете лостчетата на скоби A и B в
посоката на стрелката и отстранете
скобите от опорите им, когато се
отключат.

СЪВЕТ

СЪВЕТ

• Когато
ги
отстранявате,
не
прилагайте излишна сила върху
лостчетата на скобите и не се
опитвайте да сваляте скобите със
сила, преди да са отключени. Това
може да доведе до счупване на
скобите.
Капак на изводите
на акумулатора

Скоба B

• Ако
свалите
капачката
на
масления филтър веднага след
развиването й, моторното масло
може да прелее.
Маслен филтър

Скоба A
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14. Извадете масления
капачката.

филтър

от

СЪВЕТ
Лостче

• Източеното масло трябва да се
изхвърли съгласно наредбите във
вашата страна.

Лостче
Капачка на
масления филтър

ЗАБЕЛЕЖКА
• От извадения маслен филтър може
да капе масло. Избършете го с кърпа
и др.

Отпред

Капачка на масления филтър
Капак на изводите на акумулатора

Скоба C

8. Дръпнете капака на изводите на
акумулатора към задната част на
автомобила.
9. Дръпнете лостчетата на скоба С в
посоката на стрелката, за да махнете
скобата.
10. Преместете кабелите на акумулатора
в лявата част на автомобила, за да
освободите място за сваляне на
капачката на масления филтър.

СЪВЕТ
Капачка на
масления филтър

Лостче

• Не прилагайте излишна сила
върху кабелите, когато ги местите
настрани.

Изпъкнала част

15. За да се уверите, че новият маслен
филтър прави добър
контакт,
забършете изпъкналата част в
капачката на масления филтър с
чиста кърпа и др.
16. Свалете пръстена от капачката
на масления филтър и забършете
повърхността с чиста кърпа и др.
17. Сложете нов пръстен на капачката.
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18. Сложете новия маслен филтър със
зъбците към капачката и го натиснете
силно надолу, докато зъбците щракнат.
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СЪВЕТ
• Замърсяванията и маслото по
следните части трябва да бъдат
почистени, преди да сложите
пробката за източване на картера.
- Резба на пробката за източване на
картера
- Резба на отвора на картера
- Гнезда на болтовете на картера

19. Уверете се, че масленият филтър и
капачката са сложени правилно.

Зъбци

25. Измерете съответното количество на
посоченото масло.

Уплътнение

Пръстен

26. Изсипете
съответното
количество
масло от масления филтър.

20. Леко намажете уплътнението на
новия маслен филтър и пръстена на
капачката с чисто моторно масло.
21. Сложете и затегнете капачката на
масления филтър ръчно. Накрая
затегнете капачката със съответния
въртящ момент с динамометричен
ключ.

27. Върнете обратно капачката на масления
филтър.
28. Изчакайте 5 минути или повече, без да
стартирате двигателя.
Необходима е смяна на маслото

Въртящ момент за затягане на
капачката на масления филтър

Inspection
MAX
(Проверка МАКС.)

25 N•m (2.5 kgf•m/18 lb•ft)
Replenishment
MAX
(Допълване МАКС.)

СЪВЕТ
• При монтиране се уверете, че уплътнението и пръстенът не са се заклещили в други части. Това може да
причини теч на масло.

Необходимо е добавяне на масло

22. Сложете скобите към опорите.
23. Сложете обратно
свържете кабелите.

акумулатора

Отпред Отзад

и

Работа с акумулатора
→ Вижте стр. 6-119
24. Сменете уплътнението на пробката
за източване на картера. Сложете
обратно и затегнете пробката за
източване на картера.

Въртящ момент за затягане на
пробката за източване
83 N•m (8.5 kgf•m/61 lb•ft)

MIN (МИН.)

Отпред Отзад

29. Извадете щеката и избършете маслото,
останало по нея.
30. Отново поставете щеката докрай и след
това внимателно я извадете.
31. Проверете щеката отпред и отзад.
Ако най-високата позиция е над
маркировката MIN (МИН.), моторното
масло е на правилното ниво.
- Ако маслото надхвърля маркировката
Replenishment MAX (Допълване
МАКС.), източете част от него, докато
нивото спадне между маркировките
MIN (МИН.) и Replenishment MAX
(Допълване МАКС.) (обхват 2).
32. Върнете щеката за проверка на мястото
ѝ, след като проверите нивото на
маслото.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Доближаването на пламъци или
други източници на топлина до
разлято масло могат да причинят
пожар. Уверете се, че сте го
забърсали.
• Не оставяйте запалими материали
като кърпи или ръкавици в
двигателното отделение. Те могат
да причинят пожар. Също така не
забравяйте инструментите си.

СЪВЕТ

Английски

Турски

Английски

Турски

Английски

Турски

СЪВЕТ
Английски

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако нивото на моторното масло е
над маркировката MIN (МИН.), значи
е достатъчно.
протектора

Въртящ момент за затягане на
протектора на картера
41 N•m (4.2 kgf•m/30.2 lb•ft)

34. Отново
задайте
напомняне
за
сервизно
обслужване.
Изберете
Maintenance settings (Настройки за
поддръжка) на мулти информационния
дисплей. След това изберете Engine
oil (Моторно масло.) След като
изберете ON, регулирайте пробега,
както искате, като натиснете бутона
R или бутона L за режимa на мулти
информационния дисплей. След това
натиснете бутона за потвърждаване
на мулти информационния дисплей,
за да потвърдите. Когато дадена опция
бъде потвърдена или бъде избран
END (Край), се връща предходният
екран.
Настройки (Настройки на
инструменталния панел)
→ Вижте стр. 4-40

• Не стартирайте двигателя, преди
да проверите нивото на маслото,
тъй като ще стане невъзможно да
установите точното ниво.

33. Поставете обратно
картера (ако има).
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на

Турски

• Когато сменяте моторното масло,
задайте напомняне за сервизно
обслужване. Ако не го направите,
предупредителният индикатор за
влошаване качеството на моторното
масло може да светне, дори
състоянието на моторното масло да
е добро.
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Охлаждаща течност на двигателя

Системата за охлаждане на двигателя поддържа температурата на двигателя на
подходящо ниво. Охлаждащата течност на двигателя трябва да се сменя спрямо
графика за поддръжка. Посетете оторизиран сервиз на Isuzu за смяна на охлаждащата
течност на двигателя.
График за поддръжка
Вижте стр. 6-142
Препоръчителни течности,
смазочни материали
и дизелови горива
Вижте стр. 6-147

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Проверявайте, допълвайте или сменяйте охлаждащата течност на двигателя
само след като двигателят се е охладил достатъчно.
• Не развивайте и не сваляйте капачката на радиатора или разширителния съд,
докато охлаждащата течност е все още гореща. Гореща пара или вряла вода
може да избликне и да ви изгори. Покрийте капачката с кърпа и я развивайте
постепенно, след като двигателят се е охладил напълно и температурата на
охлаждащата течност е ниска.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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СЪВЕТ
• Периодично сменяйте охлаждащата течност на двигателя. Ако не го правите,
ще се натрупа ръжда поради разграждането на охлаждащата течност, което
може да причини проблеми като теч на вода или запушване на радиатора или
нагревателя.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Охлаждащата течност на двигателя е течност, създадена от смесването на
охлаждаща течност и вода в подходяща концентрация.

Подготовка на охлаждащата течност на двигателя
За да предотвратите повредата на двигателя поради замръзване на охлаждащата
течност и да предпазите охлаждащата система от корозия, смесете препоръчаната от
Isuzu охлаждаща течност с вода в съотношение 50/50.
Препоръчва се директната употреба на продукт, предварително разреден в съотношение
50/50, който вече е с концентрация 50%.
Препоръчителни течности,
смазочни материали
Вижте стр. 6-147
и дизелови горива

• Когато сваляте капачката на радиатора или на разширителния съд, използвайте
дебела кърпа, за да покриете капачката, и я завъртете бавно.
• Охлаждащата течност на двигателя е токсична и не трябва да се поглъща.
Ако по погрешка я погълнете, незабавно трябва да се опитате да повърнете и
потърсете медицинска помощ.
• Ако охлаждаща течност попадне в очите ви, изплакнете веднага с обилно
количество вода в продължение на 15 минути или повече. Ако продължавате да
чувствате дразнене, потърсете медицинска помощ.
• Ако охлаждаща течност попадне върху кожата ви, изплакнете със сапун
и обилно количество вода. Ако забележите нещо необичайно, потърсете
медицинска помощ.
• Охлаждащата течност на двигателя е запалима и затова трябва да се държи
далеч от пламъци и други източници на топлина. Тя може да се възпламени, ако
влезе в контакт с гореща повърхност като изпускателния колектор. Внимавайте
да не допускате това.

СЪВЕТ
• Isuzu не гарантира употребата на двигателя или автомобила при външна
температура от -30°C или по-ниска.
• Ако двигателят или автомобилът се използва при външна температура от -30°C
или по-ниска, препоръчва се концентрация на охлаждащата течност 55%.
• Ако концентрацията на охлаждаща течност е по-малка от 50%, нейните свойства
за предпазване от ръжда може да се влошат.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Проверка на нивото на охлаждащата течност

• Охлаждащата течност е токсична и не трябва да се поглъща. Ако по погрешка
погълнете, незабавно трябва да я повърнете и потърсете медицинска помощ.
• Ако охлаждаща течност попадне в очите ви, изплакнете веднага с обилно
количество вода в продължение на 15 минути или повече. Ако продължавате да
чувствате дразнене, потърсете медицинска помощ.
• Ако охлаждаща течност попадне върху кожата ви, изплакнете със сапун
и обилно количество вода. Ако забележите нещо необичайно, потърсете
медицинска помощ.

Отпред
Маркировка MIN

Маркировка MAX

• Когато съхранявате течността, затворете капачката добре и я дръжте на
недостъпно за деца място.

• За да разредите охлаждащата течност, използвайте дестилирана или дейонизирана вода.
• Не използвайте охлаждаща течност в концентрация, различна от посочената.
Ако концентрацията на охлаждащата течност е 60% или повече, е много вероятно
да настъпи прегряване, докато ако е 30% или по-малко, антикорозионната функция
не е ефективна.
• Използването на охлаждаща течност с концентрация, различна от посочената,
може да намали противозамръзващата функция и течността може да замръзне.
• Ако охлаждащата течност на двигателя намалява бързо, веднага посетете
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед или ремонт.
• Не слагайте добавки към охлаждащата течност.

Вижте стр. 6-11

• Капачката на радиатора се отваря и
затваря с двойно действие. Когато
сваляте капачката на радиатора,
внимавайте да не повредите капачката и гърловината за пълнене.

• Използвайте само охлаждаща течност, препоръчана от Isuzu.

СЪВЕТ

Освен това свалете капачката на радиатора
и проверете дали охлаждащата течност е
до гърловината за пълнене. Проверявайте
нивото на охлаждащата течност само когато
е изстинала.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте само вода.

Разширителният съд е разположен в предната дясна част на двигателното отделение.
Когато двигателят се охлади, се уверете, че
нивото на охлаждащата течност в разширителния съд е между маркировката MAX и MIN.

Преден капак

• Охлаждащата течност е запалима и затова трябва да се държи далеч от пламъци
и други източници на топлина. Тя може да се възпламени, ако влезе в контакт с
гореща повърхност като изпускателния колектор. Внимавайте да не допускате това.

• Ако използвате друга охлаждаща течност, може да повредите двигателя, радиатора
или нагревателя. По-специално, употребата на охлаждащи течности, съдържащи
амини, борати или силикати, може да доведе до корозия на двигателя или радиатора, което да причини течове на охлаждаща течност и други проблеми.
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Капачка на радиатора

ЗАБЕЛЕЖКА
• При модели с интеркулер с водно
охлаждане разширителният съд
също така служи за резервоар
за
охлаждащата
течност
на
интеркулера.
Също така проверете дали няма течове от
радиатора или маркуча на радиатора. Проверете за течност или петна на земята, които
показват течове там, където е паркиран автомобилът. Свържете се с вашия оторизиран
сервиз на Isuzu, ако откриете течове.

ВНИМАНИЕ
• Използването на автомобила при
наличие на течове може да блокира
двигателя.
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Добавяне на охлаждаща течност

Работа с радиатора

Отпред
Маркировка MIN

Маркировка MAX

Когато нивото на охлаждащата течност в
разширителния съд е под маркировката
MIN, отворете капачката на резервоара и
допълнете с охлаждаща течност почти до
маркировката MAX. Затегнете добре капачката, след като добавите охлаждаща течност.
Преден капак

Почистване на сърцевината
на радиатора и интеркулера
Охлаждащата функция е компрометирана,
когато замърсявания или прах запушват въздушните отвори в сърцевината на радиатора и интеркулера. Това може да причини
корозия на сърцевините. Периодично измивайте сърцевината на радиатора и интеркулера с чешмяна вода.

Радиатор

Вижте стр. 6-11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Проверявайте, сменяйте или допълвайте охлаждащата течност на двигателя само след като се е охладил
достатъчно.

СЪВЕТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Радиатор за интеркулера
с водно охлаждане
Сърцевина на
радиатора
(за двигателя)

• Не препълвайте разширителния съд.

Капачка на радиатора

• Проверете разширителния съд, за да
определите нивото на охлаждащата
течност. В ситуации, при които
нивото в разширителния съд се
повишава или понижава внезапно,
отворете капачката на радиатора и
проверете нивото в самия радиатор.
• Когато двигателят е все още горещ,
внимавайте охлаждащата течност да
не влиза в контакт с изпускателния
колектор. Такъв контакт може да
повреди изпускателния колектор.
• Ако нивото на охлаждащата течност
се променя бързо, посетете вашия
ото-ризиран сервиз на Isuzu за
преглед.
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Сърцевина на интеркулера
(за интеркулер с водно
охлаждане)

• Преди да почистите сърцевините
при модели с пасивна система за
влизане и стартиране, изключете
двигателя и превключете режима
на мощност на OFF. При модели
без пасивна система за влизане и
стартиране изключете двигателя и
извадете ключа от контактния ключ.
• Зоната около двигателя е изключително гореща веднага след шофиране на автомобила, така че изчакайте
автомобилът да се охлади преди почистването. В противен случай може
да се изгорите.

Ребро

ВНИМАНИЕ
• Когато
измивате
сърцевината
на радиатора, уверете се, че е
изстинала достатъчно. В противен
случай може да се повреди.
• Не почиствайте радиатора и зоните
около него с вода под налягане. Това
може да причини повреди.
• Когато
почиствате
сърцевината
на радиатора, не смачквайте и не
повреждайте ребрата.
ВНИМАНИЕ (Продължение)

6-42

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ (Продължение)
• Когато почиствате сърцевините на
радиатора и интеркулера, не мачкайте и не повреждайте ребрата.
• Ребрата са много крехки, така че
внимавайте да не ги деформирате.
Ако това стане, охлаждащата им
ефективност ще намалее.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Интеркулер с водно охлаждане

Интеркулерът с водно охлаждане понижава температурата на всмуквания въздух,
загряван от двигателя.
Охлаждащата течност на интеркулера трябва да се сменя спрямо Графика за
поддръжка. Посетете оторизиран сервиз на Isuzu за смяна на охлаждащата течност на
интеркулера.
График за поддръжка

Вижте стр. 6-142

Препоръчителни течности,
смазочни материали
и дизелови горива
Вижте стр. 6-147

• Преди почистване се погрижете да
предотвратите попадане на вода
върху околните електрически компоненти и кабели.
• Ако останат упорити замърсявания
след почистването на сърцевините
на радиатора и интеркулера, посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu
за преглед и сервизно обслужване.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Проверявайте, допълвайте или сменяйте охлаждащата течност на интеркулера,
само след като двигателят се е охладил достатъчно.
• Не развивайте и не сваляйте капачката на радиатора, допълнителния резервоар
или разширителния съд, докато охлаждащата течност на интеркулера е все още
гореща. Гореща пара или вряла вода може да избликне и да ви изгори. Покрийте
капачката с кърпа и др. и я развивайте постепенно, след като двигателят се е
охладил напълно и температурата на охлаждащата течност на интеркулера е
ниска.
• Когато сваляте капачката на радиатора, допълнителния резервоар или
разширителния съд, използвайте дебела кърпа, за да покриете капачката и я
завъртете бавно.
• Охлаждащата течност на интеркулера е токсична и не трябва да се поглъща.
Ако по погрешка я погълнете, незабавно трябва да се опитате да повърнете и да
потърсите медицинска помощ.
• Ако охлаждащата течност на интеркулера попадне в очите ви, ги изплакнете
веднага с обилно количество вода в продължение на 15 минути или повече. Ако
продължавате да чувствате дразнене, потърсете медицинска помощ.
• Ако охлаждащата течност на интеркулера попадне върху кожата ви, я изплакнете
със сапун и обилно количество вода. Ако забележите нещо необичайно, потърсете
медицинска помощ.
• Охлаждащата течност на интеркулера е запалима и затова трябва да се държи
далеч от пламъци и други източници на топлина. Тя може да се възпламени, ако
влезе в контакт с гореща повърхност като изпускателния колектор. Внимавайте да
не допускате това.
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Подготовка на охлаждащата течност на интеркулера
За да предотвратите повредата на интеркулера поради замръзване на охлаждащата
течност и да предпазите охлаждащата система от корозия, смесете препоръчаната от
Isuzu охлаждаща течност с вода в съотношение 50/50.
Препоръчва се директната употреба на продукт, предварително разреден в
съотношение 50/50, който вече е с концентрация 50%.
Капачка на
радиатора

Препоръчителни течности,
смазочни материали
и дизелови горива
Вижте стр. 6-147

Капачка на
допълнителния
резервоар

108 kPa

Налягане

30 kPa

Налягане

ВНИМАНИЕ
• Съпротивлението на налягане на капачката на радиатора на системата за
охлаждане на двигателя и на капачката на допълнителния резервоар на
интеркулера с водно охлаждане са различни. Ако бъдат поставени неправилно,
това може да доведе до прегряване.

СЪВЕТ
• Периодично сменяйте охлаждащата течност на интеркулера.
Ако не го правите, ще се натрупа ръжда, поради разграждането на охлаждащата
течност, което може да причини проблеми като теч на вода или запушване на
радиатора или интеркулера.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Охлаждащата течност на интеркулера е течност, създадена от смесването на
охлаждаща течност и вода в подходяща концентрация.

СЪВЕТ
• Isuzu не гарантира употребата на двигателя или автомобила при външна
температура от -30°C или по-малко.
• Ако двигателят или автомобилът се използва при външна температура от
-30°C или по-малко, препоръчва се концентрация на охлаждащата течност
55%.
• Ако концентрацията на охлаждащата течност на интер¬кулера е по-малка от
50%, нейните свойства за предпазване от ръжда може да се влошат.
• Тъй като системата за охлаждане на двигателя и интеркулерът с водно
охлаждане използват един и същ разширителен съд, използвайте една и съща
марка охлаждаща течност за двете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Охлаждащата течност е токсична и не трябва да се поглъща. Ако по погрешка
я погълнете, незабавно трябва да се опитате да повърнете и да потърсите
медицинска помощ.
• Ако охлаждаща течност попадне в очите ви, ги изплакнете веднага с обилно
количество вода в продължение на 15 минути или повече. Ако продължавате да
чувствате дразнене, потърсете медицинска помощ.
• Ако охлаждаща течност попадне върху кожата ви, я изплакнете със сапун и обилно
количество вода. Ако забележите нещо необичайно, потърсете медицинска
помощ.
• Когато съхранявате течността, затворете капачката добре и я дръжте на
недостъпно за деца място.
• Охлаждащата течност е запалима и затова трябва да се държи далеч от пламъци
и други източници на топлина. Тя може да се възпламени, ако влезе в контакт
с гореща повърхност като изпускателния колектор. Внимавайте да не допускате
това.
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ВНИМАНИЕ

• Използвайте само охлаждаща течност, препоръчана от Isuzu.
• Ако използвате друга охлаждаща течност, може да повредите радиатора или
интеркулера. По-специално, употребата на охлаждащи течности, съдържащи
амини, борати или силикати може да доведе до корозия на двигателя или
радиатора, което да причини течове на охлаждащата течност на интркулера и
други проблеми.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Проверка на нивото на охлаждащата течност на
интеркулера
Разширителен съд

• Не използвайте само вода.

СЪВЕТ
• За да разредите охлаждащата течност, използвайте дестилирана или
дейонизирана вода.
• Не използвайте охлаждаща течност в концентрация, различна от посочената.
Ако концентрацията на охлаждащата течност е 60% или повече, е
много вероятно да настъпи прегряване, докато ако е 30% или по-малко,
антикорозионната функция не е ефективна.
• Използването на охлаждаща течност с концентрация, различна от посочената,
може да намали противозамръзващата функция и течността на интеркулера
може да замръзне.
• Ако охлаждащата течност на интеркулера намалява бързо, веднага отидете в
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед или ремонт.
• Не слагайте добавки към охлаждащата течност на интеркулера.
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Разширителният съд е разположен в
предната дясна част на двигателното
Отпред
отделение. Когато двигателят се охлади,
уверете се, че нивото на охлаждащата
течност на интеркулера в разширителния
Маркировка MAX съд е между маркировката MAX и MIN.
Също така проверете дали охлаждащата
течност на интеркулера е до гърловината на
допълнителния резервоар. Проверявайте
нивото на охлаждащата течност на
Маркировка MIN интеркулера, само когато е изстинала.
Преден капак → Вижте стр. 6-11

ВНИМАНИЕ

Допълнителен резервоар

• Капачката на допълнителния резервоар се отваря и затваря с двойно
действие. Когато сваляте капачката
на допълнителния резервоар, внимавайте да не повредите капачката и
гърловината за пълнене.
• Съпротивлението на налягане на
капачката на радиатора на системата
за охлаждане на двигателя и
на капачката на допълнителния
резервоар на интеркулера с водно
охлаждане са различни. Ако бъдат
поставени неправилно, това може да
доведе до прегряване.

Допълнителен резервоар
Капачка на
разширителния
съд

Капачка на радиатора

Капачка на
допълнителния
резервоар

ЗАБЕЛЕЖКА
• Разширителният съд служи и за
резервоар за охлаждащата течност
на двигателя.
Също така проверете дали няма течове
от интеркулера, радиатора или маркуча
на радиатора. Проверете за течност или
петна на земята, които показват течове там,
където е паркиран автомобилът. Свържете
се с вашия оторизиран сервиз на Isuzu, ако
откриете течове.

ВНИМАНИЕ
• Използването на автомобила, когато
има течове, може да доведе до
неизправност на двигателя.
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Маркировка MIN

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Добавяне на охлаждаща течност на интеркулера

Когато нивото на охлаждащата течност на
интеркулера в разширителния съд е под
Допълнителен резервоар Отпред
маркировката MIN, отворете капачката
на резервоара и допълнете с охлаждаща
течност почти до маркировката MAX.
Маркировка MAX Затегнете капачката добре, след като сте
допълнили.
Преден капак → Вижте стр. 6-11

Разширителен съд

Маркировка MIN

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Проверявайте, допълвайте или
сменяйте охлаждащата течност на
интеркулера, само след като двигателят се е охладил достатъчно.

Допълнителен резервоар

Капачка на
Допълнителен резервоар

Капачка на
разширителния
съд

допълнителния
резервоар

• Съпротивлението на налягане на
капачката на радиатора на системата
за охлаждане на двигателя и
на капачката на допълнителния
резервоар на интеркулера с водно
охлаждане са различни. Ако бъдат
поставени неправилно, това може да
доведе до прегряване.

Капачка на радиатора
Допълнителен резервоар
Капачка на
разширителния
съд

Капачка на радиатора

ВНИМАНИЕ

Капачка на
допълнителния
резервоар

СЪВЕТ
• Не препълвайте разширителния съд.
• Проверете разширителния съд, за да
определите нивото на охлаждащата
течност
на
двигателя
и
на
интеркулера. В ситуации обаче, при
които нивото в разширителния съд
се повишава или понижава внезапно,
отворете капачката на радиатора и
проверете нивото на охлаждащата
течност на двигателя в самия
радиатор. Също така проверете
нивото на охлаждащата течност
на интеркулера в допълнителния
резервоар.
СЪВЕТ (Продължение)

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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СЪВЕТ (Продължение)
• Когато двигателят е все още горещ,
внимавайте охлаждащата течност
на интеркулера да не влиза в
контакт с изпускателния колектор.
Такъв контакт може да повреди
изпускателния колектор.
• Ако нивото на охлаждащата течност
на интеркулера се променя бързо,
закарайте

ЗАБЕЛЕЖКА
• Разширителният съд служи и за
резервоар за охлаждащата течност
на двигателя.
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Аксесоарен ремък

Въздушен филтър

ВНИМАНИЕ
• Използвайте оригинални части на Isuzu, когато сменяте аксесоарния ремък.
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Използването на задръстен въздушен филтър не само намалява мощността на
двигателя, но и увеличава разхода на гориво. Въздушният филтър трябва да се
поддържа по начина по-долу. Въздушният филтър трябва да бъде проверяван и сменян
съгласно графика за поддръжка. Посетете оторизиран сервиз на Isuzu за смяна на
въздушния филтър.

Проверка

СЪВЕТ

Обтягането на аксесоарния ремък се
регулира автоматично с автоматичния
обтегач.
Проверете
аксесоарния
ремък
за
цепнатини или други повреди. Също така
стартирайте двигателя, за да проверите
за свистене или разхлабване на ремъка.
Ако има цепнатини, повреди, свистене или
разхлабване, сменете аксесоарния ремък.
Посетете оторизиран сервиз на Isuzu за
смяна на ремъка.

• Използвайте оригинален въздушен филтър на Isuzu.
• Капакът трябва да се слага след правилно подравняване, за да не навлезе прах.
Въздушният филтър трябва да е монтиран винаги, освен ако не е необходимо
временно изваждане по време на ремонт или поддръжка на автомобила.
Отсъствието му може да причини повреди на двигателя.
График за поддръжка

Вижте стр. 6-142

Проверка и почистване на въздушния филтър
Извадете въздушния филтър и проверете
дали е задръстен с прах.
Ако е така, го почистете.

Аксесоарен ремък

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Скоба

• Когато извършвате проверки, докато двигателят работи, внимавайте ръцете,
краката, дрехите или аксесоарите ви да не се допират до движещи се части
като охлаждащия вентилатор или ремъците.
Стартиране на двигателя

Вижте стр. 4-4

Сноп кабели

Клема
Скоба
Отпред

1. Махнете снопа кабели от клемата.
Разкопчайте двете скоби и отворете
капака.
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2. Извадете въздушния филтър, като го
дръпнете нагоре.

Капак

3. Отстранете всякакви замърсявания,
натрупани от вътрешната страна на
корпуса.
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Горивен филтър
Сменяйте горивния филтър съгласно графика за поддръжка. Посетете оторизиран сервиз
на Isuzu за смяна на горивния филтър. Източете водата, когато предупредителният индикатор за водния сепаратор (горивния филтър) светне.

ВНИМАНИЕ

Филтър

Корпус

• Ако предупредителният индикатор за водния сепаратор светне, докато
двигателят работи, незабавно източете водата от горивния филтър. Ако
продължите да шофирате със светещ предупредителен индикатор, системата
за впръскване на горивото може да се повреди.

Отпред

СЪВЕТ

Отпред
Изпускателен вентил

4. Почистете изпускателния вентил от
долната страна на въздушния филтър.

• Ако остане вода в сепаратора (горивния филтър), тя може да замръзне и да
повреди автомобила.
График за поддръжка

Вижте стр. 4-142
Предупредителен индикатор
за водния сепаратор
Вижте стр. 4-65

Чиста страна

5. Продухайте със сгъстен въздух под
налягане от 690 kPa (7.0 kgf/cm² / 100
psi) чистата страна на филтъра, за да
премахнете праха.

СЪВЕТ
Замърсена страна

• Не продухвайте замърсената страна
със сгъстен въздух, тъй като това
ще натрупа прахта във филтъра.
6. Проверете дали филтърът е повреден
или изтънял на места.
7. Поставете
обратно
филтъра.
Затворете капака и закопчайте двете
скоби на корпуса. Свържете снопа
кабели към клемата.
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Десен волан
Отпред

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пробка за
източване

• Извършвайте процедурата по източването на място, където няма запалими материали. В противен случай
може да предизвикате пожар.

Ляв волан

Ръчна помпа
3. Затегнете докрай пробката и раздвижете
за захранване
помпата няколко пъти.
с гориво

1. Горивният филтър е разположен в
задната лява част на двигателното
отделение.
Свържете единия край на пластмасов
маркуч към пробката за източване на
дъното на горивния филтър и сложете
другия край на маркуча в съд, където да
се оттече течността.

2. Разхлабете пробката за източване и раздвижете ръчната помпа за захранване с
гориво нагоре-надолу ръчно между 10 и
20 пъти.

Десен волан

Посетете оторизиран сервиз на Isuzu за източване на водния сепаратор (горивния
филтър). Ако сами източвате водния сепаратор (горивния филтър), изхвърлете маслото
съгласно наредбите във вашата страна.
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4. Стартирайте пробно двигателя и проверете дали има течове на гориво от пробката за източване на горивния филтър.
Също така проверете дали предупредителният индикатор за водния сепаратор
(горивния филтър) е изгаснал.

Пробка за
източване

Ляв волан
Ръчна помпа
за захранване
с гориво

Отпред

Пробка за
източване

Пробка за
източване
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ВНИМАНИЕ

Дифузeр за твърди частици (DPD)

• Спрете двигателя, докато източвате вода от горивния филтър.
• Ако по каросерията на автомобила се е стекло гориво, го почистете.
• Стартирането на двигателя, веднага след като сте източили водата от горивния
филтър, изисква малко повече време от обикновено. Ако двигателят не стартира
до 10 секунди, изчакайте малко и опитайте отново.
• Източената вода ще бъде смесена с гориво. Изхвърлете я съгласно наредбите
във вашата страна.
• Ако водният сепаратор (горивният филтър) изисква често източване, посетете
вашия оторизиран сервиз на Isuzu за източване на резервоара за гориво.
По-добре е да не използвате водния сепаратор (горивния филтър), тъй като
може да окаже негативен ефект върху горивната система.
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Преглед и поддръжка
Извършването на редовни прегледи и поддръжка предотвратява повреди. Старайте се
да извършвате редовни прегледи и поддръжка. Освен това бързо поправяйте всички
повреди в автомобила (дори дребните), за да не се влошат.
Ако се появи признак от таблицата по-долу, извършвайте прегледи и предприемайте
коригиращи мерки спрямо таблицата.
Ако не можете да извършите даден ремонт, коригиращите мерки в таблицата не
отстраняват проблема или не можете да локализирате повредата, свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Коригираща мярка

Страница
за справка

Двигателят не загрява
достатъчно

Позволете на
двигателя да загрее.

–

Прекалено много моторно
масло

Коригирайте нивото
на моторното масло.

6-23

Признак

Бял пушек от
ауспуха

Причина

Системата за контрол на
двигателя е в неизправност

–

Повреда в горивната система

–

Продължителна работа на
празен ход (над 2 часа)

Като спрете
автомобила на
място, където
няма да пречи
на движението,
натиснете педала на
газта и се уверете,
че не излиза бял
пушек.

Системата за контрол на
двигателя е в неизправност
Черен пушек
от ауспуха

Запушен въздушен филтър

–

–
Почистете или
сменете филтъра.
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Повреда в горивната система

–

Запушена изпускателна
система

–

Повреда в DPD

–

СЪВЕТ
• Всяка точка, за която има символ
в колоната „Коригираща мярка“, изисква
ремонт и настройка. Свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА НА ШАСИТО

● Спирачки
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● Ръчна спирачка

6-65

● Колела и гуми

6-65

● Смяна на местата на гумите

6-71

● Резервна гума
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● Използване на крика

6-77

● Смяна на гума

6-82

● Течност за съединителя (модели с механична трансмисия)

6-92

● Течност на автоматичната трансмисия
(модели с автоматична трансмисия)

6-93

● Волан

6-94

● Течност за хидравличната система

6-95
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Спирачки

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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ВНИМАНИЕ (Продължение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако има нередности в спирачната система, избягвайте да шофирате автомобила
и се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

• Ако нивото на спирачната течност намалява бързо, може да има проблем със
спирачната система или спирачните накладки или челюсти да са се износили.
Незабавно посетете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед на
автомобила.
График за поддръжка

Спирачна течност
При модели с механична трансмисия резервоарът за спирачна течност и резервоарът
за течност за съединителя е общ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверка на нивото на
спирачната течност

Маркировка MAX
Отделение за
спирачна течност

• Ако спирачна течност попадне в очите ви, изплакнете веднага с обилно
количество вода в продължение на 15 минути или повече. Ако продължавате да
чувствате дразнене, потърсете медицинска помощ.

ВНИМАНИЕ
• Преди да допълните резервоара, почистете зоната около капачката и напълнете
със спирачна течност от чист съд. Ако чужди частици попаднат в резервоара,
спирачната система ще се повреди.

Маркировка MIN

• Проверявайте и сменяйте спирачната течност съгласно графика за поддръжка.

• Спирачната течност разтваря боята и материали в автомобила като пластмаса,
винил и гума. Също така е силно корозивна към металите. Ако бъде разлята,
незабавно забършете зоната или я измийте с вода.

• Не смесвайте спирачната течност с течности от марка, която не е посочена.
Поради химическите реакции, всяко смесване на течности от различни марки
може да повреди спирачната система.
ВНИМАНИЕ (Продължение)

Ако повърхността на течността не се вижда
лесно, разклатете автомобила леко.

• Уверете се, че сте проверили нивото
на течността правилно. Нивото на
спирачната течност и течността за
съединителя варира, когато накладките са износени.

• Внимавайте спирачната течност да не влиза в контакт с кожата ви. Ако това се
случи, я измийте с вода.

• Спирачната течност лесно абсорбира вода. Затова трябва да затваряте опаковката плътно, когато я съхранявате.

Проверете дали нивото на спирачната течност в разширителния съд e между маркировките MAX и MIN. Използвайте отделението
за спирачната течност, когато проверявате
маркировката MIN на нивото на спирачната
течност. Нивото на спирачната течност не
може да бъде проверено точно, ако бъде
използван метод, различен от отделението
за спирачната течност.

ВНИМАНИЕ

• Когато доливате, използвайте спирачна течност, която не е на петролна основа.

• Ако дразненето на кожата продължава, консултирайте се с лекар.

Вижте стр. 6-142

Препоръчителни течности,
смазочни материали
и дизелови горива
Вижте стр. 6-147

Добавяне на спирачна течност

Ако нивото на спирачната течност е спаднало под маркировката MIN, свалете капачката
и добавете течност. Внимавайте да не напълните над маркировката MAX.
Затегнете капачката добре, след като сте допълнили.

Смяна на спирачна течност

Сменяйте спирачната течност съгласно графика за поддръжка, като използвате посочената
течност. Тъй като смяната на спирачната течност изисква разглобяването на съответните
компоненти, посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu, за да извърши процедурата.
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Педал на спирачката

СЪВЕТ

Свободен ход

Свободен ход

• Ако след продължително натискане
на педала на спирачката отстоянието бавно намалява или усещате пружиниране на педала, може да има
въздух в хидравличната система
на спирачките. Посетете найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu
за преглед на автомобила възможно
най-скоро.

Изключете двигателя и натиснете педала на
спирачката силно около 10 пъти, след това
проверете педала за свободен ход, като
леко го натиснете с ръка, докато усетите
съпротивление. Ако свободният ход не е
в указания обхват, посетете оторизиран
сервиз на Isuzu за преглед и поддръжка.

• Ако спирачките на автомобила ви
скърцат при нормално шофиране
или спиране, причината може да е
една от следните.
- Износване на спирачните накладки
Спирачните накладки скоро ще
се износят. Ако това се случи,
посетете най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu за преглед на
автомобила възможно най-бързо.
- Полепване на пясък, камъчета или
кал. Ако пясък, камъчета или кал
полепнат по спирачките, може да
се чуе стържещ звук при контакт с
въртящите се компоненти. Ако това
се случи, измийте автомобила, за
да премахнете всякакви полепнали
субстанции. Ако само почистването
не премахне стържещия звук, посетете най-близкия оторизиран сервиз
на Isuzu за преглед на автомобила
възможно най-бързо.

Свободен ход (измерен на върха на
педала)
6 - 10 мм

Височина и отстояние
Проверете височината
спирачката от пода.

на

педала

на

След
това
стартирайте
двигателя,
изчакайте поне 1 минута и проверете
отстоянието на педала на спирачката от
пода, докато е натиснат.
Височина
Отстояние

Модел на трансмисия

Ако височината и отстоянието не са в
указания обхват, посетете оторизиран
сервиз на Isuzu за преглед и настройка.

Височина
Модели с десен волан

Модели с ляв волан

Модели с механична
трансмисия

175,7 - 187,7 мм

174,6 - 186,6 мм

Модели с автоматична
трансмисия

177,8 - 189,8 мм

176,8 - 188,8 мм

Отстояние (натиск от 490 N (50 kgf / 110 lb), приложен върху педала на
спирачката)
85 мм или повече
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ЗАБЕЛЕЖКА
• За да проверите отстоянието на педала от пода, стартирайте двигателя, натиснете
педала на газта няколко пъти и използвайте първото натискане на педала на
спирачката, за да измерите отстоянието. Отстоянието не може да бъде измерено
правилно след натискане на педала два или повече пъти последователно.
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Функциониране на спирачките
Шофирайте автомобила бавно по сух път и приложете спирачките. Проверете дали
работят добре и дали автомобилът се отклонява настрани. Ако има проблеми с
функционирането на спирачките, избягвайте да шофирате автомобила и се свържете
с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

ВНИМАНИЕ

Ръчна спирачка
Проверка
Бутон за освобождаване
Лост на ръчната спирачка

• Трябва да проверите функционирането на спирачките на широк път с добра
видимост, като внимавате за автомобилите зад вас и заобикалящата ви среда.

Спирачни маркучи и тръбички
При завъртян пълен ляв волан проверете
предния ляв маркуч и тръбичката на
спирачките визуално и с докосване, за да
се уверите, че нямат драскотини, пукнатини
и издутини. Също така се уверете, че
маркучът и тръбичката не се докосват до
никоя част на шасито или колелата и че
свръзките им нямат течове или повреди.
Проверете предния десен маркуч и
тръбичката по същия начин.
Трябва да проверите и задните маркучи
и тръбички. Ако има неизправности в
спирачните маркучи или тръбички (повреди,
драскотини, пукнатини, издутини, течове и
др.), избягвайте да шофирате автомобила
и се свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
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Дръпнете лоста за ръчната спирачка бавно
от освободена позиция, като същевременно
броите щракванията, които се чуват, когато
лостът закача гнездата на храповика, за да
проверите дали може да се вдигне до необходимото ниво и дали лостът е закрепен здраво.
Ако броят на гнездата не е в обхвата на
стандартните стойности по-долу, настройте
го до стандартната стойност. Също така на
сух стръмен път проверете дали ръчната
спирачка може да държи автомобила неподвижен. Посетете оторизиран сервиз на
Isuzu за настройка на ръчната спирачка и
проверка на функционалността ѝ.

Ход на лоста*
6 до 9 гнезда
*: Брой на гнездата преди ръчната спирачка да
бъде активирана, когато дърпате лоста бавно
от освободена позиция със сила от около
294 N (30 kgf/66 lb).

Колела и гуми
Колелата имат огромно влияние върху безопасността и комфорта при шофиране. Ако
някое колело се откачи от автомобила по време на движение, това не само ще го повреди
и ще блокира трафика, но може да доведе и до сериозен инцидент. Силно препоръчваме
да проверявате колелата и гумите ежедневно и да ги поддържате в добро състояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не шофирайте автомобила, ако гумите не са добре напомпани и в безопасно
състояние.
• Ако откриете нещо необичайно в болтовете или гайките на колелата, дисковете
или гумите, когато ги проверявате, избягвайте да шофирате автомобила и се
свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
• Ако откриете нещо необичайно при левите колела, проверете внимателно и
десните колела за подобни дефекти. Дефект на дадено колело може да е признак
за дефект и на другите колела.
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Проверка на гумите

Размер и въздушно налягане на гумите

Въздушно налягане
Прекалено ниското или прекалено високото
налягане в гумите не само се отразява
на возията или нанася щети на товара,
но и води до необичайно натрупване на
топлина, ранно износване, спукване или
дори гръмване на гума.

Етикет за налягането
в гумите

• Използвайте подходящ уред за измерване на налягането в гумите. Налягането
в гумите трябва да се измерва,
когато гумата е студена или преди да
шофирате автомобила. (След шофиране
налягането в гумите се увеличава с
около 10%.)
• Тъй като налягането в гумите варира в
зависимост от модела на автомобила
и размера на гумите, вижте етикета
за налягането в гумите, намиращ се
на рамката на вратата на водача, ако
е поставен, или вижте таблиците за
наля-гането в гумите на следващите
страници, ако етикетът не е поставен.
• Също така проверявайте налягането в
резервната гума с уред за измерване на
налягането през интервалите, посочени
в графика за поддръжка.

Модел автомобил

Размер на гумите
Отпред

Модел с единична кабина

Модели с удължена/
двойна кабина

Отзад

205R16C

265/60R18
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Въздушно налягане на гумите
kPa (kgf/cm² / psi)
Отпред

Отзад

Ненатоварено
състояние
260 (2,6/38)

Ненатоварено
състояние
260 (2,6/38)

Натоварено
състояние
300 (3,0/43)

Натоварено
състояние
450 (4,5/65)

230 (2,30/33)

Ненатоварено
състояние
230 (2,30/33)
Натоварено
състояние
300 (3,0/43)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Недостатъчно напомпаните или износените гуми са много опасни, тъй като лесно
може да поднесат или дори да гръмнат. Ако гръмнат, гумите може да се запалят и
това може да причини пожар в автомобила.
• Ако шофирате с недостатъчно напомпани или спаднали гуми, болтовете на колелата
ще бъдат подложени на голямо натоварване. В такива условия болтовете може да
се счупят и колелото може да се откачи от автомобила, причинявайки инцидент.

ВНИМАНИЕ
• Прекалено напомпаните гуми водят до твърда возия, което може да нанесе щети
на товара. Недостатъчно напомпаните гуми натрупват топлина и могат да гръмнат.
Винаги поддържайте гумите на автомобила си с подходящото въздушно налягане.
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Пукнатини и други повреди
Проверете протектора и страничните повърхности на всяка гума за пукнатини или
други повреди. Особено проверете за пирони или други метални парчета, забити в
грайферите. Ако откриете нещо необичайно в гумите, когато ги проверявате, избягвайте
да шофирате автомобила и се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Развита
гайка

Прекалено
изпъкване на
стеблото на
болта

Пукнатина

1. Проверете дали не липсват болтове или
гайки.
2. Проверете всеки диск, за да видите дали
има ръжда, пренесена от болтовете или
гайките. Също така проверете диска за
пукнатини или други повреди.

• Когато проверявате гумите, обръщайте специално внимание на: ниско въздушно
налягане; камъчета или пирони в грайферите; пукнатини или други повреди по
повърхността; неравномерно износване.

Маркировка за износване на протектора
(Пример)

Маркировка за
износването
на протектора
(Пример)
Повърхност на протектора

Използването на износени гуми е опасно,
тъй като се увеличава рискът от спукване
или гръмване на гума по време на шофира-не. Проверете всички гуми, за да видите
дали маркировката за износване на гумата
се вижда по протектора и проверете дълбо-чината на целия протектор със специален уред, за да се уверите, че грайферите
са по-дълбоки от посочената дълбочина.
Ако маркировката за износване се вижда,
трябва да смените съответната гума. Също
така проверете гумите за неравномерно
или друго необичайно износване. Ако гумите са износени, се свържете с вашия оторизиран сервиз на Isuzu възможно най-бързо.

ВНИМАНИЕ
• Гуми с прекалено плитки грайфери увеличават опасността от поднасяне и
аквапланинг при шофиране с висока скорост.

Проверка на монтажа и
състоянието на дисковете
Проверете монтажа и състоянието на
дисковете.

СЪВЕТ

Дълбочина на протектора
и необичайно износване
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Липсваща
гайка

Петна от
ръжда

Счупен
болт

3. Проверете стеблото на всеки болт за
правилна дължина на изпъкване от
гайката. Тази дължина трябва да е
еднаква за всички болтове на всички
колела. Ако откриете нещо необичайно
в болтовете, гайките или дисковете
на колелата, когато ги проверявате,
избягвайте да шофирате автомобила и
се свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.

ВНИМАНИЕ
• Всякакви нередности при монтирането
на колелата най-вероятно ще доведат
до развити или липсващи гайки и/или
счупени болтове.
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Въздушно налягане
в резервната гума
Поддържайте налягането в резервната гума
малко по-високо от стандартното. Регулирайте
налягането правилно, когато я използвате.
Гумите се нагряват при шофиране и съответно
въздушното налягане в тях се увеличава. Ако
трябва да изчакате веднага след шофиране,
за да регулирате налягането, определете целевото налягане за регулиране, като прибавите около 20 kPa (0.2 kgf/cm² / 3 psi) към
стандартното налягане.

Гуми, използвани за дълъг период
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Смяна на местата на гумите
ВНИМАНИЕ
• Проверявайте болтовете, гайките и дисковете на колелата за
когато сваляте дисковете.

нередности,

• Ако установите необичайно състояние на болтовете, гайките или дисковете, не
продължавайте да използвате колелото. Свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu възможно най-бързо.
Гумите на различните места се износват различно. За равномерно износване и по-дълъг
експлоатационен живот на гумите трябва да сменяте местата им редовно.

Гумите са изработени от гума, чиито
свойства се променят с времето (дори
когато се съхраняват като резервни гуми).
Трябва да проверявате гумите за признаци
на стареене, след като сте ги използвали
5-7 години, ако ще бъдат използвани
продължително.
За повече информация се свържете със
своя оторизиран сервиз на Isuzu.

Ако се появи едностранно износване на радиалните гуми, преместете колелата, както е
показано на фигурата по-долу.

Резервна гума
Използване на крика
Смяна на гуми

→ Вижте стр. 6-72
→ Вижте стр. 6-77
→ Вижте стр. 6-82

СЪВЕТ
• Въртящият момент за затягане на гайките може да намалее след смяна на
гумите поради първоначалното им поставяне. След шофиране в продължение
на 50-100 км след смяна на гума затегнете повторно гайките до посочения
въртящ момент съгласно инструкциите в раздел "Повторно затягане на гайките"
на тази глава.
• Ако дискът на резервната гума е стоманен (не алуминиев), тя е само за спешни
случаи за автомобили, оборудвани с алуминиево колело (не я използвайте при
смяната на местата на гумите).
Повторно затягане на гайките
Вижте стр. 6-91
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Резервна гума
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Ключ за сваляне на
резервна гума

Сваляне
1. Сглобете лоста за сваляне на резервната гума и дръжката на крика.
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3. Вкарайте ключа за сваляне на
резервната гума в отвора на носача
на резервната гума и завъртете
дръжката на крика обратно на
часовниковата стрелка. Уверете се, че
резервната гума е плътно на земята и
че има достатъчно разстояние между
пластината на носача на резервната
гума и самата гума.

За да свалите
гумата

Дръжка на крика

Дръжка на крика

Ключ за сваляне
на резервната гума

4. Вкарайте пръстите си в центъра на
джантата и хванете лостчетата на
пластината на носача на резервната
гума.

Ключ за сваляне на
резервната гума

2. Когато сглобявате ключовете за сваляне
на резервната гума, затегнете болтовете
ръчно или с отвертка (кръстата).
Уверете се, че вдлъбнатата страна сочи
към страната с болта на другия лост,
преди да затегнете болта.

Пластина Лостче

Отвертка

ВНИМАНИЕ
• Уверете се, че всеки болт е затегнат
правилно.

СЪВЕТ
• Всички болтове трябва да бъдат
затегнати правилно или лостовете
може да се отвият и да ударят панела на каросерията, наранявайки
панела или боята.
• За да предотвратите нараняването
на боята, сложете няколко листа
хартия над боядисаните части.

5. Изправете пластината на носача на
резервната гума перпендикулярно на
диска и прекарайте пластината през
центъра му.
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Съхранение
Пластина

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Ключ за сваляне на
резервна гума

1. Сложете диска така, че външната му
повърхност да сочи нагоре, и след това
сложете пластината в центъра му.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато съхранявате алуминиеви колела, се уверете, че сте отстранили
покривалото на колелото.

За да вдигнете
гумата

Дръжка на крика
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3. Оставете веригата да попадне в средата на диска, докато е вдигната наполовина. След това завъртете дръжката
на крика, за да вдигнете гумата.
Завъртете ключа за сваляне на резервната гума по посока на часовниковата
стрелка, за да навиете веригата докрай,
приложете сила от поне 196 N (20 kgf/
44 lb) към дръжката на крика ръчно и се
уверете, че резервната гума е здраво
фиксирана на мястото си.

2. Сложете кукичката на пластината в
отвора за гайки на диска и регулирайте
позицията ѝ за здраво захващане към
резервната гума, преди да навиете
веригата нагоре.

Кука

ВНИМАНИЕ
• Не сваляйте резервната гума, докато автомобилът е повдигнат с крика.
• Ако веригата се усуче, докато я навивате, тя ще се разхлаби по време на движение заради вибрациите или раздрусването и резервната гума може да падне;
това е много опасно.
• След като приберете гумата в носача, проверете дали е фиксирана здраво.
Ако не е, тя ще се разхлаби по време на движение заради вибрациите или
раздрусването и може да падне; това е много опасно.

СЪВЕТ
• След като приберете резервната гума, проверете дали не е разхлабена, като
силно я бутнете с крак. Ако е разхлабена, я затегнете отново, след като проверите
дали няма дефекти в носача, например огъната скоба или пластина за окачване.
Ако не можете да затегнете гумата в носача отново, избягвайте да шофирате
автомобила и се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
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Въздушно налягане

Използване на крика

Проверявайте налягането в резервната гума с уред за измерване на налягането през
интервалите, посочени в графика за поддръжка.
Резервна гума, напомпана до нормално налягане, може да загуби налягането си
постепенно поради пропускане на въздух. Затова трябва да я напомпате до налягане,
малко по-високо от нормалното.
График за поддръжка

Вижте стр. 6-142
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Повдигането на автомобила с крик може да доведе до инцидент, ако се извършва
на мека или наклонена повърхност. Винаги извършвайте тази процедура на равна
твърда повърхност.
• Не слагайте предмети под или над крика, докато повдигате автомобила.
• Винаги активирайте ръчната спирачка правилно и слагайте клинове на колелата
със скоростен лост в позиция R (заден ход) при автомобили с механична
трансмисия и в позиция P при автомобили с автоматична трансмисия, преди да
повдигнете автомобила с крика. Автомобил, блокиран само с ръчната спирачка,
може да се задвижи, създавайки много опасна ситуация, когато задните колела
са повдигнати с крика.
• За да заключите волана при модели с пасивна система за влизане и стартиране,
завъртете предните колела в права позиция, превключете режима на мощност
на OFF и след това отворете или затворете вратата на водача. При модели без
пасивна система за влизане и стартиране завъртете предните колела в права
позиция и извадете ключа от контактния ключ.
• Уверете се, че няма предмети или хора в автомобила, преди да го повдигнете с
крика.
• За да гарантирате безопасността, никога не трябва да отваряте вратите или да
стартирате двигателя, когато автомобилът е повдигнат.
• Крикът трябва да се поставя само на обозначените за това места. Също така
трябва да се уверите, че е добре фиксиран на съответното място.
• За допълнителна безопасност, в случай че крикът се изплъзне, след като извадите
резервната гума, трябва да я сложите под автомобила, близо до крика.
• Преди да започнете повдигането на автомобила, се уверете, че крикът и мястото
за поставяне на крика не са замърсено с масло, грес или друго. Неспазването
на тази предпазна мярка може да доведе до инцидент, ако крикът се изплъзне
заради замърсяванията или маслото.
• Автомобилът може да започне да се движи, когато мощността от двигателя се
прехвърли на задната ос, дори когато едно от задните колела е повдигнато от
земята. Не стартирайте двигателя, ако някое от задните колела е в контакт със
земята.
• Крикът, предоставен с автомобила, трябва да се използва единствено за
смяна на дефектни гуми и за поставяне или сваляне на вериги. Също така за
гарантиране на безопасността трябва да се повдига само по едно колело
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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Удължение за крик

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Не използвайте повече от един крик едновременно.
• Повдигането на две колела едновременно е много опасно. Повдигайте само по
едно колело.
• Крикът, предоставен с автомобила ви, е конкретно предназначен за този
автомобил. Не го използвайте с друг автомобил и никога не използвайте крик от
друг автомобил.
• Уверете се, че удължението за крика е плътно вкарано в дръжката на крика, преди
да го завъртите. Може да получите сериозни наранявания, ако удължението се
изплъзне от дръжката по време на повдигането.
• Не влизайте под автомобил и никога човек не трябва да поставя част от тялото си
под автомобил, който е повдигнат с крик. Неспазването на тази предпазна мярка
може да доведе до инцидент, ако крикът се изплъзне.
• Ако трябва да се работи по долната част на автомобила, докато е повдигнат с крик,
трябва да се използват подпори, които да поддържат автомобила.

Отвертка
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2. Когато сглобявате удълженията за крика
едно за друго, затегнете болтовете ръчно
или с отвертка (кръстата). Уверете се, че
вдлъбнатата страна сочи към страната
с болта на другото удължение, преди да
затегнете болта.

ВНИМАНИЕ
• Уверете се, че всеки болт е затегнат
правилно.
3. Вкарайте края на удължението в гнездото на крика.
4. Сложете крика точно под мястото за
поставяне на крика и се уверете, че е
изправен. Крикът трябва да се поставя
на равна твърда повърхност.
5. Завъртете дръжката на крика и проверете дали той се движи правилно.
Места за поставяне на крика
Вижте стр. 6-81
при предните колела
Места за поставяне на крика
Вижте стр. 6-81
при задните колела
6. Повдигнете автомобила, като въртите
дръжката на крика по посока на часовниковата стрелка.

Използване на крика
Повдигане на автомобила
1. Сглобете удълженията за крика и
дръжката на крика.
Дръжка на крика

Удължение за крик

7. Уверете се, че крикът е добре фиксиран
на съответното място и продължете да
повдигате автомобила.
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1-во ниво

2-ро ниво

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Крикът има 2 нива. След приключване на второто ниво на повдигане
дръжката става трудна за въртене.
Тогава спрете да повдигате автомобила. Ако продължите да го повдигате, крикът може да се повреди. Ако
повдигнете автомобила прекалено
много, той става нестабилен и много
опасен.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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Места за поставяне на крика
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако крикът не бъде разположен, както е описано, това може да доведе до
сериозни наранявания за вас или до щети по автомобила, тъй като автомобилът
може да се изплъзне от крика.

Места за поставяне на крика при предните колела
Сложете главата на крика на плоската част на скобата отстрани на рамата.

Сваляне на автомобила
Свалете автомобила на земята, като
въртите дръжката на крика обратно на
часовниковата стрелка.

Места за поставяне на крика при задните колела
Поставете крика на 90 мм от листовия ресор под тръбата на оста. Изравнете вдлъбнатата
част на главата на крика и извитата повърхност в центъра на тръбата на оста.
Места за поставяне на крика при предните колела

Места за поставяне на крика при задните колела

По-малко от 90 мм
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Смяна на гума

Сваляне на колело

Подготовка
Когато паркирате автомобила, за да смените
гума, изберете едно от местата, изброени
по-долу.
• Автомобилът ви не пречи на останалите
автомобили.
• Повърхността е равна, плоска и твърда.
• Можете да смените гума безопасно.
Когато сменяте гума на пътя, използвайте
аварийни светлини и светлоотразителен
триъгълник, за да предупредите останалите
водачи за присъствието на автомобила си.
Дръпнете докрай лоста за ръчната спирачка,
задайте скоростния лост в позиция R (заден
ход) за модели с механична трансмисия или
задайте селектора на предавките в позиция
P за модели с автоматична трансмисия.
Сложете клинове (или камъни, дървени
блокове и др.) отпред и отзад на колелото,
разположено диагонално спрямо гумата,
която трябва да се смени. (Пример: Когато
сменяте дясната задна гума, сложете клинове на лявата предна гума.) Помолете
пътниците да слязат от автомобила.

ВНИМАНИЕ
• Използвайте гума със същия размер и протектор като гумата, която сменяте.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги активирайте ръчната спирачка правилно и задавайте скоростния лост в
позиция R (заден ход) при автомобили с механична трансмисия или селектора
на предавките в позиция P при автомобили с автоматична трансмисия и слагайте
клинове на колелата правилно, преди да повдигнете автомобила с крика. Само
активирането на ръчната спирачка не е достатъчно да предотврати задвижването
на автомобила. Когато сте повдигнали задно колело с крика, автомобил, който
е блокиран само с ръчна спирачка, ще се задвижи, създавайки много опасна
ситуация.
• Уверете се, че няма предмети или хора в автомобила, преди да го повдигнете с
крика.
• Никога не отваряйте вратите и не палете двигателя, докато повдигате колелото.
Не се опитвайте да поглеждате под автомобила или да влизате под него. Това е
много опасно.
• За да избегнете опасни ситуации в случай на изплъзване на крика, сложете
извадената резервна гума близо до крика под автомобила.
• Не слагайте масло или грес на болтовете или гайките на колелата. Гайките може
да се развият, вследствие на което колелата може да паднат и да причинят
сериозен инцидент.
• Никога не използвайте топлина, за да развиете стегнати гайки. Прилагането на
топлина на главината може да съкрати експлоатационния живот на колелото и да
нанесе щети на лагерите.

ВНИМАНИЕ
• Колелото е тежко. Трябва внимателно да се борави с него, за да се избегнат
наранявания при сваляне и монтиране.
• Не докосвайте двигателя, дифузeра за твърди частици (DPD), изпускателната
система и ауспуха веднага след спиране на автомобила, тъй като са много
нагорещени.
• Внимавайте да не се нараните, когато боравите с компонентите на колелото.
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Спукана гума

Клинове

1. Активирайте ръчната спирачка и задайте
скоростния лост в позиция R (заден ход)
при автомобили с механична трансмисия
или селектора на предавките в позиция
P при автомобили с автоматична трансмисия.
Когато
сменяте
предно
колело,
сложете клинове на задното колело,
разположено
диагонално
спрямо
предното.
Когато сменяте задно колело, сложете
клинове на предното колело, разположено диагонално спрямо задното.
2. Фиксирайте здраво главата на крика на
предназначеното за него място.
Използване на крика
Вижте стр. 6-77
3. Повдигнете автомобила толкова, че
гумата да не се е отделила съвсем от
земята.
4. С помощта на гаечния ключ развийте
гайките дотолкова, че колелото да
остане стабилно на мястото си. Все
още не махайте гайките.

ВНИМАНИЕ
• Не развивайте гайките прекалено
много. Това ще повреди болтовете.
5. Повдигнете автомобила с крика, така
че гумата да се отдели напълно от
земята.
6. Свалете всички развити гайки и след
това свалете колелото.

СЪВЕТ
• Свалете колелото, като внимавате
да не повредите резбата на
болтовете.
• Не слагайте колелото с външната
част надолу към земята. Това може
да надраска повърхността му.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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7. При модели с алуминиеви джанти
свалете капачката, като я натиснете от
задната страна на джантата.
8. Проверете следните части: дискът на
колелото за деформация и повреди,
например пукнатини; главината за
прекалено износване на повърхността,
на която се монтира дискът; болтовете
и гайките за повредена резба. Ако
откриете нещо необичайно по горните
части, проверете и останалите и
заменете всякакви дефектни части с
нови.
Места за поставяне на крика при
предните колела
→ Вижте стр. 6-81
Места за поставяне на крика при
задните колела
→ Вижте стр. 6-81
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Монтиране на колело
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Дискове, болтове или гайки в необичайно състояние може да се счупят по-късно,
което да доведе до откачване на колелото от автомобила в движение.
• Ако откриете нещо необичайно в болтовете, гайките или дисковете на колелата,
когато ги проверявате, избягвайте да шофирате автомобила и се свържете с
най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
• Не пребоядисвайте свързващи повърхности, гнезда на болтове (конусовидни
повърхности) и повърхността на диска, която се монтира към главината.
Дебелите слоеве боя ще доведат до разхлабване или счупване на болтовете.
• Не сглобявайте колелото в наклонено положение или при неподравнен център.
• Не слагайте масло или грес на болтовете или гайките на колелата. По този
начин гайките може да се затегнат прекалено много и да повредят болтовете.
Гайките или болтовете може да се развият, вследствие на което колелата да
паднат и да причинят сериозен инцидент. Ако откриете масло или грес по някой
от болтовете или гайките, го почистете.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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Отвън

1. Проверете джантата на колелото за
следното:
Пукнатини около Пукнатини или други
• Пукнатини
или
други
повреди
декоративния
повреди или износване
около гнездата на болтовете и
отвор
на гнездата на гайките
декоративните отвори
• Пукнатини или други повреди или
износване на гнездата на гайките
(конусовидните повърхности)
• Пукнатини или други повреди по
спойките (само при стоманени
джанти)
• Износване или друга повреда на
повърхността за монтиране на
Пукнатини или
Отвътре
главината
други повреди
Ако откриете нещо необичайно в джантите,
около гнездата
когато ги проверявате, избягвайте да
на болтовете
шофирате автомобила и се свържете с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.

ВНИМАНИЕ
• Сменяйте колелата само когато гумата е повдигната от земята. В противен
случай колелото ще бъде монтирано неправилно, което ще се отрази негативно
на функционирането на автомобила.
• Почистете калта и ръждата от повърхността за монтиране на главината или
повърхностите, където се свързват колелата. В противен случай колелото може
да се разхлаби в движение.

Износване или друга
повреда на
повърхността за
монтиране на главината

Пукнатини или други
повреди по спойките
(само при стоманени
джанти)

Удължаване на
болтовете или
прекалено
много ръжда

Пукнатини или
други повреди

Износване или
други повреди на
повърхността
за монтиране на колелото

Смачкана,
изтъняла
или заяла
резба

2. Проверете
частите
отстрани
на
автомобила за следното:
• Пукнатини или други повреди по
болтовете и гайките на колелата
• Удължаване на болтовете или
прекалено много ръжда
• Смачкана, изтъняла или заяла резба
по болтовете и гайките на колелата
• Износване или други повреди на
• Износване или други повреди на
повърхността за монтиране на
колелото
Ако откриете нещо необичайно в частите
отстрани на автомобила, когато ги
проверявате, избягвайте да шофирате
автомобила и се свържете с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
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ВНИМАНИЕ
• Отстранете ръждата и замърсяванията от болта и гайката и завийте
гайката за болта. Ако тя не се върти
гладко, резбата е дефектна.
• Ако резбата е дефектна, сменете и
болта, и гайката.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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6. Завийте всяка гайка ръчно, докато
достигне гнездото на джантата, и след
това затегнете с пръсти всички гайки,
докато колелото бъде фиксирано
на място без хлабина. Сложете
конусовидния край на гайката навътре.
7. Завъртете кухия винт на крика обратно
на часовниковата стрелка, за да
свалите автомобила бавно.

• Ако някой болт е счупен, сменете
всички болтове и гайки на колелото.
3. Отстранете ръждата, замърсяванията
и
калта
от
повърхностите
за
монтиране на джантите и главината,
повърхността на гнездата на гайките
(конусовидните повърхности), както и
от резбата на болтовете и гайките.

ВНИМАНИЕ
• Почистете
джантите,
за
да
отстраните
замърсяванията
и
ръждата от повърхностите за
монтиране на джантите и главината.
Също така почистете конусовидната
част на всяка гайка. Ако затегнете
гайките, без да ги почистите от
замърсяванията и ръждата, покъсно ще се разхлабят и колелото
може да се откачи от автомобила
в движение. Това може да е много
опасно.
4. При модели с алуминиеви джанти
сложете капачката, като я натиснете
с ръка на мястото ѝ, след като
подравните изпъкналите елементи от
задната ѝ страна с вдлъбнатините на
джантата.
5. Сложете колелото, като подравните
отворите за болтовете на джантата с
болтовете на колелото.

8. Затягайте гайките в диагонална
последователност с 2-3 завъртания.

ВНИМАНИЕ
• Някои гайковерти, налични в търговската мрежа, произвеждат въртящ
момент, който е по-висок от максималния посочен за затягане на
гайките на колелата. Ако гайките
бъдат затегнати с такъв гайковерт,
болтовете може да се счупят. Преди
да използвате гайковерт, проверете
дали въртящият момент, който произвежда, отговаря на спецификациите.
• Когато използвате гайковерт, внимателно настройте регулатора на въздушното налягане и изберете време
за затягане. Като последна стъпка,
затегнете до съответния въртящ
момент с динамометричен ключ.
9. Накрая затегнете всички гайки с
динамометричен ключ до съответния
въртящ момент.

Въртящ момент на затягане
120 N•m (12 kgf•m/87 lb•ft)
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Повторно затягане на гайките

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не прикрепвайте към колелата пластмасови орнаменти, които са силно
повредени. Те могат да излетят от колелата и да причинят инциденти, докато
шофирате.
• Уверете се, че сте закрепили добре всички инструменти, крикове и спукани гуми
на местата им за съхранение, преди да потеглите, за да намалите риска от
наранявания поради сблъсък или внезапно спиране.

Проверете дали гайките са затегнати до посочения въртящ момент с помощта на
динамометричен ключ.
Използвайте следните методи, за да проверите хлабавите гайки. Въртящият момент за
затягане на гайките може да намалее след смяна на гумите или размяна на местата им
поради първоначалното им поставяне. След шофиране в продължение на 50-100 км,
затегнете повторно гайките до посочения въртящ момент.

Въртящ момент на затягане
120 N•m (12 kgf•m/87 lb•ft)

СЪВЕТ

Завъртете гайките в посоката за затягане
до посочения въртящ момент.

• След като сте сменили гума, завъртете волана в двете посоки, за да се уверите,
че колелата не докосват заобикалящите ги компоненти. Ако имате неясноти,
свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
• Въртящият момент за затягане на гайките може да намалее след смяна на
гумите поради първоначалното им поставяне. След шофиране в продължение
на 50-100 км след смяна на гума, затегнете повторно гайките до посочения
въртящ момент съгласно инструкциите в раздел „Повторно затягане на гайките“.
Повторно затягане на гайките
→ Вижте стр. 6-91

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако установите необичайно състояние на гайките, например често разхлабване
на повторно затегнати гайки, посетете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu за
преглед или сервизно обслужване на автомобила възможно най-скоро.

ВНИМАНИЕ
• Прикрепете гаечния ключ плътно към гайката, за да я затегнете до посочения
въртящ момент. Не използвайте обаче тръба като удължител за дръжката и
не използвайте крака си, за да приложите сила върху ключа. Това ще затегне
гайката повече от необходимото и може да повреди частите.
• Недостатъчното или прекаленото затягане на гайките може да причини счупване
на болтовете или напукване на дисковете и да доведе до откачане на колелото.
Придържайте се към посочените въртящи моменти на затягане.
• Когато сменяте гума, използвайте гума от същия тип и размер като сменената;
в противен случай това може да се отрази на безопасното шофиране.
Задължително избягвайте да използвате гуми от различен тип или размер
едновременно.
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Маркировка MAX
Отделение за
течност за
съединителя

Резервоарът за течност за съединителя и резервоарът за спирачната течност е общ.

ВНИМАНИЕ
• Преди да допълните резервоара, почистете зоната около капачката и напълнете
с течност за съединителя от чист съд. Ако чужди частици попаднат в резервоара,
системата на съединителя ще се повреди.
• Внимавайте течността за съединителя да не влиза в контакт с кожата ви. Ако
това се случи, я измийте с вода.
• Течността за съединителя разтваря боята и материали в автомобила като
пластмаса, винил и гума. Също така е силно корозивна към металите. Ако бъде
разлята, незабавно забършете зоната или я измийте с вода.
• Ако дразненето на кожата продължава, консултирайте се с лекар.
• Проверявайте и сменяйте течността за съединителя съгласно Графика за
поддръжка.

Проверка на нивото на течността
за съединителя
Проверете дали нивото на течността в
разширителния съд e между маркировките
MAX и MIN.
Използвайте отделението за течност
за съединителя, когато проверявате
маркировката MIN на нивото на течността
за съединителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако течност за съединителя попадне в очите ви, изплакнете веднага с обилно
количество вода в продължение на 15 минути или повече. Ако продължавате да
чувствате дразнене, потърсете медицинска помощ.
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Маркировка MIN

Нивото на течността за съединителя не
може да бъде проверено точно, ако бъде
използван метод, различен от отделението
за течност за съединителя.
Ако повърхността на течността не се вижда
лесно, разклатете автомобила леко.

Добавяне на течност за съединителя
Ако нивото на течността за съединителя е спаднало под маркировката MIN, свалете
капачката и добавете течност. Добавете посочената течност за съединителя до
маркировката MAX.
Затегнете капачката добре, след като сте допълнили.

Смяна на течността за съединителя
Сменяйте течността за съединителя съгласно графика за поддръжка, като използвате
посочената течност. Тъй като смяната на течността за съединителя изисква
разглобяването на съответните компоненти, посетете вашия оторизиран сервиз на
Isuzu, за да извърши процедурата.

• Използвайте само посочената течност за съединителя.
• Течността за съединителя лесно абсорбира вода. Затваряйте капачката на съда
плътно, когато я съхранявате.
• Не смесвайте течност за съединителя с течности от марка, която не е посочена.
Поради химическите реакции, всяко смесване на течности от различни марки
може да повреди системата на съединителя.
• Ако нивото на течността за съединителя намалява бързо, може да има проблем
със системата на съединителя или спирачната система, или спирачните
накладки или челюсти да са се износили. Незабавно посетете най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu за преглед на автомобила.
График за поддръжка

Вижте стр. 6-142

Препоръчителни течности,
смазочни материали
и дизелови горива
Вижте стр. 6-147

Течност на автоматичната трансмисия
(модели с автоматична трансмисия)
Посетете оторизиран сервиз на Isuzu за проверка и смяна на течността на автоматичната
трансмисия.
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Волан

Течност за хидравличната система
(модели с хидравлично усилване)

Проверка на волана
Докато двигателят работи на празен ход,
изправете волана, след това леко го
завъртете наляво и надясно и проверете
свободния ход на волана като периферното
разстояние до точката, в която гумите
започват да се движат.

Хванете волана с две ръце и го раздвижете
по посока на оста, нагоре-надолу и налявонадясно, за да проверите дали има хлабина.
Също така задвижете автомобила, за да проверите за необичайна вибрация на волана,
усещане за теглене в една посока, забавено
движение на волана или невъзможност за
връщане в изправено положение.

ВНИМАНИЕ
• Ако частите на кормилната система
имат прекалено голям свободен ход
или хлабини или ако забележите
нещо необичайно, веднага посетете
най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu за преглед на системата.
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Нивото на течността за хидравличната система трябва да се проверява и да се сменя
съгласно Графика за поддръжка.
Посетете оторизиран сервиз на Isuzu за смяна на течността за хидравличната система.
График за поддръжка

Вижте стр. 6-142

Проверка на нивото на течността
за хидравличната система

Маркировка MAX
Маркировка MIN

Разширителният съд е разположен в предната лява част на двигателното отделение.
Нивото на течността е правилно, ако
е между маркировките MAX и MIN на
разширителния съд. Ако нивото е под
маркировката MIN, добавете течност до
маркировката MAX.
Също така проверете дали няма течове.
Преден капак

Вижте стр. 6-11

Добавяне на течност за хидравличната система
ВНИМАНИЕ
• Преди да добавите течност, почистете зоната около капачката и напълнете с
течност от чист съд. Ако чужди частици попаднат в резервоара, хидравличната
система ще се повреди.
• Не смесвайте препоръчаната течност за хидравличната система с течности
от други марки. Поради химическите реакции всяко смесване на течности от
различни марки може да повреди системата.
Свалете капачката на разширителния съд и добавете течност за хидравличната
система до маркировката MAX.
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ДРУГО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
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● Течност за чистачки
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● Пера на чистачките
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● Светлини

6-106

● Работа с акумулатора
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● Фреон
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Течност за чистачки

Пера на чистачките

Чистачки/Система за измиване на предното стъкло
Проверете нивото на течността за чистачки в резервоара. Също така напръскайте с
течност и включете чистачките, за да проверите дали има зони, които остават непочистени.
В същото време проверете функцията за впръскване на течността.
Резервоар за
течността за
чистачки

Допълване на течност за чистачки
1. Резервоарът за течността за чистачки
е разположен в задната лява част на
двигателното отделение.
2. Отворете капачката и напълнете резервоара с течност до отвора.
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Ежедневни проверки
Напръскайте с течност и включете чистачките, за да проверите дали има зони, които
остават непочистени. Също така се уверете, че функциите работят нормално.

ЗАБЕЛЕЖКА
[При плоски чистачки]
• Когато режим захранване е в позиция OFF (модели с Пасивна система за влизане
и стартиране) или контактният ключ е в позиция LOCK (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране) чистачките могат да се движат леко. Това
се дължи на функцията на автомобила да предпазва перата на чистачките от
термична деградация и не е неизправност.
• Когато режим захранване е превключен на ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране), чистачките могат да се движат леко. Това се
дължи на функцията на автомобила да връща чистачките към нормалната им
позиция и не е неизправност.

Типове чистачки
СЪВЕТ

Конвенционални чистачки

• При излизане от завода новите автомобили съдържат единствено чешмяна вода
в резервоара за течност за чистачки. Регулирайте концентрацията на течността
спрямо вашето потребление.
• Следвайте инструкциите, предоставяни с течността за чистачки, относно
съотно-шението за смесване с чешмяна вода.
• Не трябва да се използват некачествени продукти, охлаждаща течност за двигателя и сапунена вода. Ако не се спазва тази предпазна мярка, дюзите може да
се запушат или боядисаните повърхности може да се повредят.

Плоски чистачки

• Системата за измиване на предното стъкло не трябва да се използва, когато
резервоарът е празен. В противен случай моторът може да се повреди.

В зависимост от типа чистачки има разлики в начина на поставяне на перата и на
гумените вложки. Ако ги смените неправилно, чистачките и околните части могат да
се повредят. Преди да започнете смяната, проверете типа чистачки.
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Смяна на чистачките (конвенционални чистачки)

1. Прикрепете перото към рамото на
чистачката.

Сваляне

1
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1. Издърпайте рамото на чистачката във
вертикална позиция.
2. Дръпнете лостчето.

1

2

3. Плъзнете перото по посока
стрелката, за да го свалите.

на

2. Плъзнете перото по посока на
стрелката.
3. Натиснете лостчето навътре.

2

СЪВЕТ
3
3

• Не сваляйте рамото на чистачката,
докато перото не е на мястото си;
така може да надраскате предното
стъкло.
• Когато поставяте перо на чистачка,
се уверете, че е фиксирано добре
на мястото си. Ако не спазвате тази
предпазна мярка, перото може да се
размести, когато включите бутона за
чистачките.

6-102

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

4. За да превключите чистачките в
нормална позиция, задайте режим
захранване ON (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране) или
завъртете контактния ключ в позиция ON
(модели без Пасивна система за влизане
и стартиране) и след това задайте ключа
за чистачките в позиция, различна от
OFF.

Смяна на чистачките (плоски чистачки)
Позиция за работа

За да смените перото, сложете чистачката
в позиция за работа.

СЪВЕТ
• Проверете дали предният капак е
затворен добре.
Преден капак

ЗАБЕЛЕЖКА

→ Вижте стр. 6-11

• Когато шофирате автомобила с
чистачките в позиция за работа,
те автоматично се превключват в
нормална позиция.

1. Уверете се, че ключът за чистачките
на предното стъкло е в позиция OFF.
Ключ за чистачките на предното стъкло
→ Вижте стр. 4-131
2. Превключете на режим захранване ON
и веднага след това на OFF (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране) или завъртете контактния
ключ в позиция ON и веднага след това
в позиция LOCK (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране).
3. Дръпнете и задръжте ключа за
системата за измиване на предното
стъкло, за да смените позицията на
чистачките.
Ключ за системата за измиване на
предното стъкло
→ Вижте стр. 4-136

ЗАБЕЛЕЖКА
• За около 1 минута след извършване
на операцията, посочена в стъпка 2,
е възможно да се смени позицията
на чистачките.
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Сваляне

Натиснете бутона за заключване и плъзнете
перото в посоката на стрелката, за да го
свалите от рамото на чистачката.
2
1
Бутон за
заключване
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Монтаж
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Смяна на гумена вложка на чистачка
(конвенционални чистачки)

1. Плъзнете перото по посока на
стрелката, докато чуете щракване.

Сваляне
1. Свалете перото
чистачката.

Дръпнете

от

рамото

на

2. Издърпайте гумената вложка на
чистачката в посоката, указана със
стрелка, и я извадете от перото.
Вложка

Монтаж
1. Поставете
перото.

2. Уверете се, че бутонът за заключване
се намира в отвора.

нова

гумена

вложка

в

Отвор

СЪВЕТ

Бутон за
заключване

• Не сваляйте рамото на чистачката,
докато перото не е на мястото си;
така може да надраскате предното
стъкло.
• Когато поставяте перо на чистачка,
уверете се, че е фиксирано добре
на мястото си. Ако не спазвате тази
предпазна мярка, перото може да се
размести, когато включите бутона за
чистачките.

2. Избутайте гумената вложка, докато
кукичката на перото се закачи за
отвора в нея и след това се уверете, че
гумената вложка е захваната здраво
на мястото си.
3. Прикрепете перото към рамото на
чистачката.

Смяна на гумена вложка на чистачка (плоски чистачки)
ЗАБЕЛЕЖКА
• При плоските чистачки гумената
вложка не може да се смени.
Трябва да смените перото заедно с
гумената вложка.
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Светлини
Проверка на работата на светлините

Превключете на режим захранване ON (модели с Пасивна система за влизане и
стартиране) или завъртете контактния ключ в позиция ON (модели без Пасивна система
за влизане и стартиране) и проверете как предните фарове, мигачите, други външни
светлини и вътрешното осветление светват и мигат.
Освен това натиснете педала на спирачката, за да се уверите, че стоповете светват
и превключете трансмисията в позиция R, за да проверите дали светлините за заден
ход светват. Прегледайте също така светлините за обезцветяване, повреда или
разхлабване.
Ако проверката установи, че някои светлини не светват, вижте раздел „Преди смяна на
светлините“ за подходящи мерки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Отзад (тип LED)

Отзад (различни от тип LED)

Високомонтиран стоп
Задна светлина
и стоп
Заден мигач

Светлина за
заден ход/заден
фар за мъгла
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Светлини на
регистрационните
табели
Задна светлина

Задна светлина
и стоп
Заден мигач

Светлина за
заден ход/заден
фар за мъгла

Светлини на
регистрационните
табели

Интериор

• Не шофирайте автомобила, ако външните светлини не работят. Това може да
доведе до инцидент.

Осветление за четене

Куполно осветление

Преди смяна на светлините
→ Вижте стр. 6-108

Отпред
Преден фар/габаритна светлина/
дневна светлина

Мигач
Преден фар за мъгла

Мигач
(монтиран на външните
огледала за обратно виждане)

Преден фар/габаритна светлина

Мигач
Преден фар за мъгла/дневна светлина
Мигач
(монтиран на предния калник)
Мигач
(монтиран на външните
огледала за обратно виждане)

ЗАБЕЛЕЖКА
• При светлините (осветяващото оборудване), например предните фарове,
вътрешната страна на лещата може да се замъгли временно, когато шофирате
в дъжд или миете автомобила си. Също така разликата в температурата
между външната и вътрешната част на светлините понякога може да причини
кондензация в лещата. Това не е необичайно, тъй като това е същият феномен,
както при замъгляването на предното или страничните стъкла при дъжд. Ако
замъгляването изчезне няколко минути след включване на светлините, всичко
е наред.
• Регулирайте дължината на предните фарове, за да не заслепявате останалите
водачи. Регулирайте дължината на предните фарове при най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
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Преди смяна на светлините

Ако проверката установи, че трябва да се смени светлина, проверете следната
информация.

Светлини, които трябва да се сменят в оторизиран сервиз на Isuzu

Светлините, посочени по-долу, се сменят трудно или целия модул трябва да се смени.
Ако е необходима смяна, свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
• LED предни фарове (дълги/къси светлини)
• Габаритни светлини/дневни светлини (модели с LED предни фарове)
• Габаритни светлини (модели с халогенни предни фарове)
• Предни фарове за мъгла
• Дневни светлини (монтирани на предната броня)
• Мигачи (монтирани на предната броня)
• Мигачи (монтирани на външните огледала за обратно виждане)
• Задни светлини и стопове (тип LED)
• Високо монтиран стоп
• Осветление на огледалото

Светлини, които могат да бъдат сменени от потребителя

Препоръчаме ви крушките да бъдат сменяни в оторизиран сервиз на Isuzu, тъй като
има риск от повреда на компонентите. Но е възможно потребителят да смени крушките
на светлините, чиято процедура за смяна е описана в инструкциите за употреба.
Разгледайте следващите страници за процедурите за смяна на крушки.

ВНИМАНИЕ
• Винаги превключвайте на режим захранване OFF (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртайте контактния ключ в позиция LOCK (модели
без Пасивна система за влизане и стартиране) и задавайте всички останали
бутони в позиция „Изключено“, преди да смените крушка.
• Крушките са горещи, веднага след като изгаснат. Когато сменяте крушка,
предпазвайте се от изгаряне, като изчакате да се охлади напълно.
• Ако използвате крушки с различна мощност от посочената, крушката или
електрическата инсталация може да се нагреят. Това може да доведе до огъване
на лещата и обвивката и до пожар. Вижте раздел „Мощност на крушките“, за да
подготвите нова крушка.
• Халогенните крушки съдържат газ под налягане. Внимавайте, когато държите
халогенни крушки; ако ги повредите или изпуснете, може да причините
експлозия.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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СЪВЕТ
• Не докосвайте стъклото на крушката с ръка по време на смяната.
• Ако сте несигурни по време на процедурата, спрете и се свържете с оторизиран
сервиз на Isuzu.
• Когато една крушка от комплект светлини, например предни фарове, изгори,
другата крушка наближава края на експлоатационния си живот. Препоръчваме
ви да смените двете едновременно.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако крушката не е изгоряла, проблемът може да е в електрическата инсталация.
Посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед/сервизно обслужване
възможно най-скоро.
Мощност на крушките

→ Вижте стр. 6-110
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Позиция

Светлини
Тип LED
Предни фарове

Отпред

Тип халогенни
(дълги/къси светлини)

5W

Задни светлини и
стопове

Тип LED

LED

Тип крушка

55 W

LED

Монтирани на предния
калник

5W

Тип LED

LED

Тип крушка

Светлини за заден ход

Интериор

Преден капак

Капак

5/21 W

3. Откачете конектора от крушката.
Отстранете конектора, като натиснете
лостчетата.

21 W (Жълто)
21 W

Светлини на регистрационните табели

5W

Задни фарове за мъгла

21 W

Високо монтиран стоп

LED

Осветление за четене

8W

Куполно осветление

10 W

Осветление на огледалото

LED
Държаща скоба

*1: Модели с LED предни фарове.
*2: Модели с халогенни предни фарове.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu, когато сменяте крушки,
които не са изброени тук.

→ Вижте стр. 6-11

2. Завъртете
капака
обратно
на
часовниковата стрелка, за да го
свалите.

13 W

Монтирани на
външните огледала за
обратно виждане

Мигачи
Отзад

1. Отворете предния капак и сложете
опорната щека.

21 W (Жълто)

Дневни светлини (монтирани на предната
броня) *2

Мигачи

Крушки на предните фарове
(модели с халогенни предни
фарове)

60/55 W
LED

Фарове за мъгла

Отстрани

LED

Габаритни светлини/дневни светлини *1
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Смяна на светлините (външни светлини)

Мощност на крушките

Габаритни светлини *2
Мигачи

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1
2

4. Освободете
скобата,
държаща
крушката. Извадете крушката.
5. Поставете нова крушка и я фиксирайте
с държащата скоба.

СЪВЕТ
• Не докосвайте стъклото на крушката
с ръка. Замърсяването на стъклото
може да накара крушката да изгори.
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Крушки на мигачите
(монтирани на предния калник)

6. Свържете конектора.
Сложете капака.

1. Плъзнете
мигача
(монтиран
на
предния калник) към предната
част на автомобила и след това го
дръпнете, за да откриете задната част
на лампичката.
Откачете скобата отстрани в задната
част на лампичката от панела на
калника. Когато отстраните скобата,
извадете лампичката, като я плъзнете
към задната част на автомобила.

СЪВЕТ
• Ако капакът не е поставен добре на
място, може да навлезе вода във
фара и да доведе до неизправност.

2. Разхлабете
фасонката
като
я
завъртите обратно на часовниковата
стрелка.

Фасонка

3. Извадете крушката от фасонката.
4. Сложете нова крушка във фасонката.
5. Сложете фасонката и я завъртете по
посока на часовниковата стрелка, за
да я завинтите добре.
6. Закачете скобата в задната част на
лампичката за панела на калника.
Бутнете предната част на лампичката в
панела на калника и закачете скобата
от задната страна на предна част на
лампичката за панела на калника.
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Крушки за задни комбинирани
светлини
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Модели със стопове/задни светлини,
различни от LED

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако стоповете и задните светлини са
с LED крушки, оставете оторизиран
сервиз на Isuzu да ги смени.
Фасонка
Винт

1. Отворете задния капак. Развийте двата
винта. Извадете задните комбинирани
светлини.

Фасонка

Модели с LED стопове/задни светлини
2. Завъртете фасонката на крушката,
която искате да смените, обратно
на часовниковата стрелка, за да я
свалите.
Фасонка

3. Извадете крушката от фасонката.

Крушка

4. Сложете нова крушка във фасонката.
5. Сложете фасонката и я завъртете по
посока на часовниковата стрелка, за
да я завинтите добре.

СЪВЕТ
• Ако фасонката не е добре завинтена,
може да навлезе вода във фара и да
доведе до неизправност.
6. Монтирайте задните комбинирани
светлини и затегнете двата винта, за
да ги фиксирате.
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Смяна на крушка за задни фарове
за мъгла

3. Разхлабете
фасонката
като
я
завъртите обратно на часовниковата
стрелка.

1. Развийте винтовете, които държат
лещата, и свалете лещата.
2. Развийте крушката, като я завъртите
обратно на часовниковата стрелка,
докато я натискате.

Фасонка

3. За
да
монтирате
светлините,
извършете процедурата по свалянето
в обратен ред.
Скоба

Крушки на светлините на
регистрационните табели

Натиснете

Панел на
бронята или на
товарния отсек

6-117

4. Извадете крушката от фасонката.

1. Натиснете скобата в задната част
на лампичката за регистрационната
табела в посока A, за да я освободите.

Натиснете

Фасонка

Скоба

Панел на
бронята или на
товарния отсек

Крушка

2. Когато скобата е освободена, я
натиснете, за да свалите лампичката
за регистрационната табела.

5. Сложете нова крушка във фасонката.
6. Сложете фасонката и я завъртете по
посока на часовниковата стрелка, за
да я завинтите добре.
Заключващ
механизъм

Панел на
бронята или на
товарния отсек
Скоба

Натиснете

7. Поставете заключващия механизъм
на лампичката за регистрационната
табела в панела на бронята или
панела на товарния отсек.

8. Натиснете скобата на лампичката
към панела на бронята или панела на
товарния отсек, за да я закачите.
Панел на
бронята или на
товарния отсек
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Смяна на светлините (вътрешно осветление)

Работа с акумулатора

Крушка на куполното осветление

Крушка

1. Използвайте плоска отвертка или
подобен инструмент, за да извадите
лещата. Извадете крушката.
2. За
да
монтирате
светлините,
извършете процедурата по свалянето в
обратен ред.

Крушка на осветлението за четене
1. Дръпнете секция В, докато натискате
секция А на лещата и я свалете.
Леща

Крушка

2. Извадете крушката.
3. Сложете нова крушка и след това
сложете лещата.

СЪВЕТ
• Когато сваляте или поставяте
лещата, не прилагайте излишна
сила.

B
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ОПАСНОСТ
• Използването или зареждането на акумулатора, когато течността в него е под
долната граница, може да ускори влошаването на състоянието му и да предизвика
опасни ситуации, като генериране на топлина и дори експлозия.
• Ако течност за акумулатор попадне в окото ви, незабавно го измийте с обилно
количество вода и продължете да го миете в продължение на поне 5 минути.
След това се свържете с лекар за медицински преглед. Ако течност за акумулатор
попадне върху някоя част от тялото ви, я измийте с обилно количество вода и се
свържете с лекар за медицински преглед.
• Когато използвате инструменти или други метални предмети около акумулатора,
внимавайте те да не докосват положителния му извод. Тъй като самият автомобил
ще проведе електричество, такъв контакт може да доведе до късо съединение и
много опасен токов удар.
• Акумулаторът на автомобила генерира изключително запалим водороден газ.
Затова действия, които произвеждат искри или изискват използването на открит
пламък, не трябва да се извършват близо до акумулатора. Неспазването на
тази предпазна мярка може да предизвика експлозия, ако водородният газ се
възпламени. Когато забърсвате течност за акумулатор, трябва да използвате
влажна кърпа.

A
Леща

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги спирайте двигателя, когато извършвате преглед на акумулатора.
• Като течност за акумулатора се използва разредена сярна киселина. Носете
защитни очила, когато работите с акумулатора. Трябва много да внимавате
течността да не попада върху кожата и дрехите ви или върху каросерията на
автомобила.
• Не трябва да пълните течност за акумулатора над маркировката за горна граница.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до разливане на течност
и корозия на изводите и други компоненти на акумулатора. Ако разлеете течност
за акумулатора, трябва веднага да я измиете с вода.
• Не приближавайте лицето или главата си до акумулатора, освен ако не е
абсолютно необходимо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Продължение)
• Когато разкачвате кабели, превключете на режим захранване OFF (модели
с Пасивна система за влизане и стартиране) или завъртете контактния ключ в
позиция LOCK (модели без Пасивна система за влизане и стартиране), изчакайте
поне 5 минути и след това откачете кабелите от изводите, като започнете с
отрицателния кабел. Ако отрицателният кабел бъде откачен в рамките на 5
минути, системата за електронен контрол на автомобила може да се повреди.
Когато отново свързвате кабелите, трябва да свържете отрицателния кабел
накрая.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Предпазни мерки при работа с акумулатора

Пазете акумулатора чист. Ако оставите акумулатора в замърсено състояние,
замърсяванията могат да се смесят с течността, плочите на акумулатора могат да
се повредят, може да настъпи късо съединение в горната част на акумулатора и
експлоатационният му живот може да намалее.

Модели с Пасивна система за
влизане и стартиране

• Внимавайте да не вдишвате водородния газ, отделян от акумулатора.
• Презареждайте акумулатора на добре вентилирано място. Не го презареждайте
в затворено помещение и т.н.
• Измивайте ръцете си, след като сте работили с клемите, изводите на акумулатора
и свързаните с тях аксесоари.
• Дръжте акумулатора далеч от деца.
• Сменяйте първия и втория акумулатор едновременно (модели с два акумулатора).
• Използвайте акумулатори с едни и същи спецификации за първи и втори
акумулатор (модели с два акумулатора).
• Когато сменяте акумулаторите, откачете отрицателния кабел от изводите на
първия и втория акумулатор (модели с два акумулатора).

СЪВЕТ
• Когато добавяте течност в акумулатора, трябва да го презаредите (като
шофирате автомобила). Особено през зимните месеци течността в акумулатора
може да замръзне и да повреди корпуса му, ако не го презаредите.
• Ако нивото на течността в акумулатора продължава да спада необичайно
бързо, незабавно посетете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu, за да бъде
извършен преглед.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При повторно свързване на акумулатора за правилната работа на
електроуправляемото стъкло на водача е необходимо да направите следното:
- Отворете стъклото на водача наполовина. Дръпнете бутона за стъклото на
водача, за да го затворите напълно и след това дръжте бутона в тази позиция
за 2 секунди.
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Модели без Пасивна система
за влизане и стартиране

Когато извършвате преглед или
поддръжка

Преди да започнете прегледа или
поддръжката на акумулатора или други части
на електрическата система, превключете на
режим захранване OFF (модели с Пасивна
система за влизане и стартиране) или
завъртете контактния ключ в позиция LOCK
(модели без Пасивна система за влизане
и стартиране), изчакайте поне 5 минути и
след това откачете отрицателния кабел от
отрицателния извод. Ако отрицателният
кабел бъде откачен в рамките на 5 минути,
системата за електронен контрол на
автомобила може да се повреди.
Има опасност електрическите компоненти
да се повредят, ако извършвате преглед
или поддръжка, докато акумулаторът е
свързан.
Бутон Start/Stop на двигателя (модели с
Пасивна система за влизане и
стартиране)
→ Вижте стр. 4-112
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Втори
акумулатор
(ако има)

Първи
акумулатор

Позиция на монтиране на
акумулатора
В зависимост от модела на автомобила
може да има един акумулатор (първи) или
два акумулатора (първи и втори).

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
СЪВЕТ

• Когато сваляте отрицателния извод, развийте гайката на извода и извадете
интелигентния сензор на акумулатора, като държите кабела свързан. (Не
развивайте други гайки, освен тази на извода.)
Болт

Отрицателен извод
Гайка на извода

Положителен извод
Гайка на извода

Изваждане на акумулатора
1. Махнете фиксиращите болтове и
държача, които поддържат акумулатора
на мястото му.
2. Извадете акумулатора от автомобила.

Откачване на кабелите на
акумулатора
Когато трябва да извадите акумулатора,
откачете кабелите му.
1. Превключете на режим захранване
ON (модели с Пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртете
контактния ключ в позиция ON (модели
без Пасивна система за влизане и
стартиране).
2. Изчакайте поне 5 минути.
3. Развийте гайката на извода и откачете
отрицателния кабел от извода.
4. Развийте гайката на извода и откачете
положителния кабел от извода.
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Болт

Държач

Зареждане на акумулатора
1. Поставете акумулатора на място с
добра вентилация и свалете капачките
му.
2. Заредете акумулатора със зарядно
устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако кабелът на акумулатора остане свързан към отрицателния извод, всякакъв
контакт, осъществен чрез инструменти и други подобни, между положителния
извод и каросерията на автомобила, може да доведе до късо съединение и
опасни токови удари. Електрическата система също може да се повреди.
• Не накланяйте акумулатора.

ВНИМАНИЕ
• Ако откачите отрицателния кабел от отрицателния извод на акумулатора в рамките
на 5 минути, след като сте превключили на режим захранване OFF (модели с
Пасивна система за влизане и стартиране) или сте завъртели контактния ключ в
позиция LOCK (модели без Пасивна система за влизане и стартиране), системата
за електронен контрол на автомобила може да се повреди.

ОПАСНОСТ
• Не използвайте открит пламък близо до акумулатора, докато го зареждате.
Акумулаторът генерира водороден газ по време на процеса на зареждане;
съответно, неспазването на тази предпазна мярка може да причини пожар или
експлозия.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

• Откачете кабелите на акумулатора, докато го зареждате. В противен случай
може да се стигне до повреда на автомобила.
• Когато зарядно устройство се свързва към или откачва от акумулатора, уверете
се, че е изключено.

Когато свързвате кабелите на акумулатора,
започнете с положителния извод и след
това свържете отрицателния извод.

Капак

Положителен извод

Монтиране на акумулатора

Болт

1. Монтирайте акумулатора. Уверете
се, че акумулаторът е разположен
правилно и е поставен плътно.
2. Монтирайте държача и фиксиращите
болтове.

Акумулатор

Отрицателен извод с интелигентен
сензор на акумулатора

Интелигентен сензор
на акумулатора

СЪВЕТ
Болт

Държач

Втори акумулатор
(модели модели с два акумулатора)
Държач

Свързване на кабелите на
акумулатора

Положителен извод

СЪВЕТ

Стрелка

[При модели с два акумулатора]
• Когато
монтирате
втория
акумулатор, поставете протектор
за акумулатор.
• Когато монтирате държача на
втория акумулатор, уверете се, че
стрелката на държача сочи към
предната част на автомобила.

Отрицателен
извод

Акумулатор

Протектор

Отпред

Втори акумулатор
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СЪВЕТ
• Когато свързвате положителния
кабел,
монтирайте
го,
като
изравните акумулатора и извода
един до друг (както е показано на
диаграмата). Също така върнете
капака на положителния извод в
затворено положение, след като
свържете кабела.
• Когато свързвате отрицателния
кабел,
монтирайте
го,
като
изравните акумулатора и извода
един до друг (както е показано
на диаграмата). Освен това след
като свържете кабела се уверете,
че интелигентният сензор на
акумулатора не се докосва до
заобикалящите го части.
Свържете кабела към извода и затегнете
гайката на извода.

ВНИМАНИЕ
• Внимавайте да не размените положителния и отрицателния извод при свързването
на кабелите на акумулатора. Неправилното свързване може да доведе до
прекалено силен електрически ток и изгаряне на генератора или електрическата
инсталация на автомобила.
• При модели с Пасивна система за влизане и стартиране режимът на захранване
не може да бъде превключван, когато акумулаторът е изваден. Режимът на
захранване, който е бил използван, преди акумулаторът да бъде изваден, се
запазва в Пасивната система за влизане и стартиране, така че ако акумулаторът
бъде свързан отново, режимът на захранване може да бъде зададен на ON.
Когато предстои да извадите акумулатора, превключете на режим захранване
OFF, изчакайте поне 1 минута и след това извадете акумулатора.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
СЪВЕТ

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Проверка на нивото на течността в акумулатора
Ежедневни проверки

• Когато монтирате акумулатора в автомобила си, уверете се, че е разположен
правилно и е закрепен плътно. Ако акумулаторът не е монтиран правилно,
корпусът и плочите му могат да се повредят в резултат от вибрациите при
шофирането.

Уверете се, че нивото на течността
в акумулатора е в посочения обхват.
Повърхността на течността трябва да е
между маркировките за горна и долна
граница.
Ако повърхността на течността не се вижда
лесно, разклатете автомобила леко.

ЗАБЕЛЕЖКА
Маркировка
за горна
граница
Маркировка
за долна
граница

• При модели с Пасивна система за влизане и стартиране или Система за
безключов достъп осветлението за четене и куполното осветление може да
не светят, ако свържете изводите на акумулатора, докато вратата е отворена.
Ако това се случи, светлините могат да светнат, като затворите вратите веднъж
или като превключите на режим захранване OFF (модели с Пасивна система
за влизане и стартиране) или завъртите контактния ключ в позиция LOCK от
позиция ACC или ON (модели със Система за безключов достъп).
• Предупредителният индикатор за Електронната стабилизираща система
(ESC) може да се включи, когато кабелите на акумулатора са се откачили или
напрежението е ниско. Функцията на Електронната стабилизираща система
(ESC) се изключва, докато предупредителният индикатор за Електронната
стабилизираща система (ESC) свети, но индикаторът ще изгасне, ако шофирате
автомобила нормално известно време; след това функцията на Електронната
стабилизираща система (ESC) ще се възобнови. Ако предупредителният
индикатор за Електронната стабилизираща система (ESC) продължи да свети,
дори след като сте шофирали известно време, свържете се с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
• Ако сте откачили изводите на акумулатора поради причини като смяна на
акумулатора, може да е необходимо известно време, докато системата за
празен ход заработи.

Използване на акумулатора като директен източник на мощност
Акумулаторът не трябва да се използва като директен източник на мощност с 12 V.
Ако се налага да използвате акумулатора като директен източник на мощност,
консултирайте се с вашия оторизиран сервиз на Isuzu.
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Допълване на течност в
акумулатора
Ако нивото на течността в акумулатора
е под маркировката за долна граница,
свалете капачката и добавете дестилирана
вода до маркировката за горна граница.
След като допълните с течност, затегнете
капачката добре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не трябва да пълните течност за акумулатора над маркировката за горна граница.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до разливане на течност
и корозия на изводите и други компоненти на акумулатора. Ако разлеете течност
за акумулатора, трябва веднага да я измиете с вода.

СЪВЕТ
• Когато добавяте течност в акумулатора, трябва да го презаредите (като
шофирате автомобила). Особено през зимните месеци течността в акумулатора
може да замръзне и да повреди корпуса му, ако не го презаредите.
• Ако нивото на течността в акумулатора продължава да спада необичайно
бързо, незабавно посетете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu, за да бъде
извършен преглед.
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Проверка на специфичната гравитация на течността
за акумулатора

Фреон

Хидрометър

1. Проверете специфичната гравитация
на течността за акумулатора, като
използвате хидрометър. Ако тя е
прекалено ниска, трябва да заредите
акумулатора.

Специфична гравитация при
температура на течността 20°C
1,27 - 1,29

Проверка на изводите на акумулатора
1. Проверете изводите за хлабини,
пукнатини и корозия. Ако има
пукнатини, посетете оторизиран сервиз
на Isuzu за преглед и смяна.
2. Ако откриете, че някой от изводите
е корозирал и е покрит с бял прах, го
измийте с топла вода и го подсушете
с кърпа. Силно корозирали изводи
трябва да бъдат полирани с телена
четка или шкурка.
3. Когато свършите с почистването на
изводите, нанесете тънък слой грес и
свържете кабелите на акумулатора,
като се уверите, че са плътно
закрепени.
Вижте раздел „Когато акумулаторът
се разреди“ относно стъпките, които
трябва да се предприемат, ако
акумулаторът се разреди напълно.
Когато акумулаторът се разреди
→ Вижте стр. 7-16
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Климатичната система не може да охлади кабината ефективно, ако нивото на фреона
е ниско. Съответно, нивото на фреона трябва да се допълва, когато е необходимо.
Свържете се с вашия оторизиран сервиз на Isuzu, когато трябва да се добави фреон.

СЪВЕТ
• Използването на климатика, докато нивото на фреона е прекалено ниско, води
не само до слабо охлаждане, но може и да повреди климатичната система.
[Модели за европейския пазар]
• Този автомобил използва новия фреон HFC-1234yf (R-1234yf) в климатичната
система. Не може да се използва друг тип фреон. За да се предпази околната
среда, трябва да се полагат грижи, за да се гарантира, че фреоновият газ
никога не се отделя във въздуха. Когато се налага да се смени фреонът,
свържете се с вашия оторизиран сервиз на Isuzu или друг център за сервизно
обслужване, оборудван със система за отработване на газове.
[Модели за израелския, турския, хонгконгския, сингапурския и мароканския
пазар]
• Този автомобил използва новия фреон HFC-134a (R-134a) в климатичната
система. Не може да се използва друг тип фреон. За да се предпази околната
среда, трябва да се полагат грижи, за да се гарантира, че фреоновият газ
никога не се отделя във въздуха. Когато се налага да се смени фреонът,
свържете се с вашия оторизиран сервиз на Isuzu или друг център за сервизно
обслужване, оборудван със система за отработване на газове.

ЗАБЕЛЕЖКА
[Модели фреон за европейския пазар]
• Тип: HFC-1234yf (R-1234yf)
• Потенциал за глобално затопляне (GWP): <1
[Модели фреон за израелския, турския, хонгконгския, сингапурския и мароканския
пазар]
• Тип: HFC-134a (R-134a)
• Потенциал за глобално затопляне (GWP): 1430
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ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРИОРА И ЕКСТЕРИОРА

● Поддръжка на екстериора

6-132

● Поддръжка на интериора

6-136
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Поддръжка на екстериора
Измиване
Ако шофирате автомобила, докато по него
са полепнали чужди частици, тези частици
могат да реагират химически с боята или
покритието, което може да доведе до образуване на петна, обезцветяване, ръжда или
корозия на компоненти. Освен това частиците може да заседнат в механичните компоненти, което ще се отрази негативно на
функциите им или ще създаде аеродинамично съпротивление. Ето защо в следните
случаи автомобилът трябва да бъде измит и
всички чужди частици да бъдат отстранени:
• когато сажди, железен прах, мъртви
насекоми, птичи екскременти, полен,
дървесна смола или мазни налепи
от катран и пушек са полепнали по
боядисаните повърхности;
• когато автомобилът е бил шофиран по
крайбрежни зони;
• когато автомобилът е бил шофиран
по пътища, които са били третирани с
химикали;
• когато голямо количество кал или пръст
е полепнала по външните части на автомобила.
1. Завъртете крана докрай и измийте
шасито и окачването.
2. Затворете всички отвори и измийте
кабината и панелите на товарното
отделение с неутрален препарат.
3. Почистете джантите и гумите с четка и
препарат.
4. След като отмиете останалия препарат,
използвайте чиста кърпа, за да отстраните изцяло влагата и капчиците вода.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато почиствате долната част на автомобила или шасито, внимавайте да
не се изгорите или нараните. Зоните около двигателя, дифузeра за твърди
частици (DPD), Системата за селективна каталитична редукция с урея (SCR),
изпускателната система и ауспухът са изключително горещи веднага след
шофиране на автомобила, така че изчакайте автомобилът да се охлади преди
почистването. В противен случай може да се изгорите.

ВНИМАНИЕ
• При модели с автоматични чистачки на предното стъкло задайте бутона за
чистачките в позиция OFF. Когато ключът за чистачките е в позиция AUTO, те
могат да започнат да работят неочаквано и да се повредят.
• Не мокрете кабината отвътре директно, за да я почистите. Неспазването на тази
предпазна мярка може да причини неизправност или повреда на системите за
електронен контрол и електрическите компоненти или ръждясване на пода на
кабината.
• Не насочвайте поток от вода под налягане директно върху електрическите
конектори. Неспазването на тази предпазна мярка може да причини неизправност
на електрическата система.
• Не насочвайте дюзата на струйника към края на ауспуха. Ако попадне вода върху
сензора в ауспуха, може да причини неизправност.

СЪВЕТ
• Не използвайте разтворители, бензин, керосин или разредител и др., за да
почистите автомобила отвън.
• Ако използвате автоматична автомивка при автомобил с тъмно или
металическо покритие, боядисаните повърхности може да бъдат повредени от
четките, да изгубят блясъка си или да получат забележими драскотини.
• Не насочвайте голямо количество вода към вентилационните отвори.
• Не насочвайте потока от вода към двигателното отделение или електрическите
компоненти. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до
затруднено стартиране и работа на двигателя и до проблеми с електрическата
система.
• Уверете се, че външните огледала и антената са прибрани, преди да измиете
автомобила.
• Ако се налага да използвате автоматична автомивка, избягвайте машини с
висока температура и високо налягане. Неспазването на тази предпазна
мярка може да доведе до топлинна деформация и счупване на пластмасови
компоненти или до течове на вода в кабината.
СЪВЕТ (Продължение)
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СЪВЕТ (Продължение)

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

6-135

СЪВЕТ

• Когато използвате автоматична автомивка, се уверете, че има разстояние от поне
0,4 м между дюзите и автомобила, а когато измивате стъклата на вратите, се
уверете, че струята е перпендикулярна на повърхността на стъклото.

• Не използвайте вакса, съдържаща абразивни материали. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до надраскване на боядисаните повърхности
или пластмасовите компоненти.

• Уверете се, че препаратът е изцяло отмит и забърсан. Особено при силни алкални
препарати (обикновено такива за промишлена употреба) има опасност от появата
на тънки пукнатини във фаровете, ако използвате автомобила, без препаратът
да е отмит изцяло. Винаги четете внимателно инструкциите от производителя на
препарата, преди да го използвате.

• Нанасянето на вакса върху гумени компоненти може да доведе до необратимо
избелване.

• Замърсявания, пренасяни по въздуха, които полепват по пластмасовата предна
броня, например след дъжд, може да бъдат трудни за отстраняване.
В такъв случай използвайте почистващ препарат от търговската мрежа, за
да почистите замърсяванията и след това нанесете вакса за пластмасови
компоненти.

Съхранение на автомобила
За да поддържате атрактивния външен вид на автомобила си възможно най-дълго,
трябва да обърнете специално внимание на мястото, където го съхранявате.
Ако съхранявате или държите автомобила за дълъг период от време на някое от
следните места, може да настъпят химични промени в боята, което да доведе до
образуване на петна, обезцветяване, ръждясване и корозия на компоненти.
• Места, където големи количества мазни налепи, сажди, тежък дим или метален прах
може да полепнат по автомобила.
• Зони около фармацевтични заводи и други съоръжения, които изхвърлят химически
отпадъци.
• Крайбрежни зони
• Места, където големи количества мъртви насекоми, птичи екскременти или дървесна
смола може да полепнат по автомобила.

Полиране с вакса
Боядисаните и хромираните повърхности трябва да се полират с вакса веднъж или
два пъти месечно или когато повърхностите не отблъскват вода ефективно.
Уверете се, че не нанасяте ваксата на директна слънчева светлина и че температурата
на боядисаната повърхност не е повече от 40°C.
Винаги следвайте инструкциите, предоставени с полиращия продукт.

ВНИМАНИЕ
• Не трябва да нанасяте вакса на предното стъкло. Неспазването на тази предпазна
мярка може да доведе до необичайни отблясъци от светлина, които да попречат
на видимостта ви.

Грижа за предното стъкло
Ако не е добре почистено от чистачките,
предното стъкло трябва да бъде почистено
с оригинален препарат за почистване на
стъкла на Isuzu.

ВНИМАНИЕ
• При модели с автоматични чистачки
на предното стъкло задайте ключа
за чистачките в позиция OFF.
Когато ключът за чистачките е в
позиция AUTO, те могат да започнат
да работят неочаквано и да
причинят наранявания или щети на
чистачките.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При модели с автоматични чистачки
на предното стъкло не използвайте
препарати за отблъскване на вода
от предното стъкло. В противен
случай сензорът за дъжд и светлина
не може да засича точно дъжда и
автоматичните чистачки може да не
работят правилно.
Ключ за чистачките и системата за
измиване на предното стъкло
→ Вижте стр. 4-131
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Поддръжка на интериора

Отстранявайте прах и замърсявания от интериора на кабината с помощта на препарат за
почистване на автомобили или прахосмукачка и внимателно забърсвайте повърхностите
с кърпа, намокрена с топла или студена вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато почиствате интериора на кабината, не трябва да насочвате водна струя
директно. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до неизправност на автомобила и до пожар, ако водата навлезе в аудиосистемата или други
електрически компоненти, разположени под мокета на пода.
• Не използвайте органични разтворители като петролен етер и бензин или
абразивни почистващи препарати, за да почистите предпазните колани. Освен
това лентата на предпазния колан не трябва да се избелва или пребоядисва.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до намаляване на
силата или функциите на предпазния колан. И в случай на сблъсък предпазните
колани може да са недостатъчно ефективни, което да доведе до сериозни
животозастрашаващи наранявания. Когато почиствате, използвайте топла вода,
в която сте разтворили малко количество неутрален препарат, за да забършете
внимателно предпазните колани.
• Дръжте коланите в чисто и сухо състояние.

ВНИМАНИЕ
• Не използвайте органични разтворители като минерално масло, бензин или
разредител, нито киселинни или алкални разтворители или естери на мастната
киселина. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до обезцветяване, образуване на петна или щети. Трябва да се има предвид, че някои
видове почистващи продукти съдържат тези съединения. Четете етикетите на
почистващите продукти внимателно.
• Не позволявайте парфюми, козметика или ароматизатори за въздух (течни,
твърди, гелообразни или сухи) директно да влизат в контакт със или да се
разливат върху интериорните компоненти, например климатичната система
или аудиосистемата. Химичните съединения в тези продукти могат да причинят
обезцветяване, образуване на петна, лющене на боя или повреда.
• Препаратите за почистване на стъкло, които съдържат тези съединения, не трябва
да се използват за почистване на предното или страничните стъкла отвътре. За да
почистите стъклата, ги забършете с кърпа, намокрена с топла или студена вода.
• При модели със система за затопляне на задното стъкло, когато почиствате
задното стъкло отвътре, леко забършете около нагревателите с мокра кърпа,
за да избегнете прекъсването на системата. Използването на препарат за
почистване на стъкло и др. може да накара системата да спре да функционира.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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СЪВЕТ
• Не нанасяйте спрей на силициева основа върху електрически компоненти като
аудиосистемата или бутоните. Той може да повреди точките на контакт.
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Грижа за предпазните колани

Четка

Ако предпазният колан е мръсен, може да се появят проблеми с прибирането му, затова
са необходими редовни проверки и поддръжка.

2. Смесете една част неутрален препарат
и около 20 части топла вода.

• Лентата на предпазния колан може да изгуби силата си, ако бъде избелена или
пребоядисана, или ако бъде почистена с бензин, разредител за боя или друга
летлива субстанция.

Прибиращ механизъм
на предпазния колан
Предпазен
колан

Почистване на прибиращия
механизъм на предпазния колан
1. Сгънете памучна кърпа или друга абсорбираща материя с приблизително 50 мм
ширина на правоъгълник.
2. Смесете една част неутрален препарат
и около 20 части топла вода.
3. Намокрете кърпата с получената течност,
прекарайте я през прибиращия механизъм на предпазния колан и я плъзнете
напред-назад и настрани до отстраняване
на замърсяванията.

Кърпа

4. Махнете кърпата, отстранете влагата от
прибиращия механизъм със суха кърпа
и го оставете да изсъхне естествено на
директна слънчева светлина.
5. Уверете се, че предпазният колан се
издърпва и прибира правилно.

СЪВЕТ
• Избягвайте да използвате някакви инструменти, за да прокарате кърпата
през прибиращия механизъм или
за да се опитате да отстраните
упорити замърсявания. Използването
на такъв предмет може да нарани
пластмасо-вите части или лентата на
предпазния колан.

Почистване на лентата на
предпазния колан
1. Издърпайте докрай предпазния колан
и проверете за разлики в цвета между
предната и задната му страна.

ВНИМАНИЕ

• Не разглобявайте механизма на предпазния колан, за да премахнете някакъв
чужд материал или предмет, които може да са попаднали в катарамата. Вместо
това посетете вашия оторизиран сервиз на Isuzu за преглед и поддръжка.
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3. Намокрете четка за нокти или друга
подобна четка с мек косъм (от найлон
или др.) в топла вода и я използвайте,
за да почистите замърсяванията.

Предпазен
колан

Отстояние
Отстояние

4. Подсушете предпазния колан със суха
кърпа и го оставете да изсъхне естествено на директна слънчева светлина.
5. Уверете се, че предпазният колан се
издърпва и прибира правилно.

СЪВЕТ
• Ако
гореописаните
операции
за
под-дръжка
не
подобрят
преминаването на предпазния колан
през прибира-щия механизъм, има
вероятност кола-нът да се докосва
до облицовката на колоната на
вратата. В този случай посетете
вашия оторизиран сервиз на Isuzu
за преглед и поддръжка.
• Ако предпазният колан не се навива
и развива правилно, или ако при
прегледа се открият проблеми като
хлабави фиксатори, деформация на
металните части, повреда на лентата,
протриване или обезцветяване, поръчайте смяна на колана при вашия
оторизиран сервиз на Isuzu.
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Грижа за кожените седалки
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ДАННИ ОТ ПОДДРЪЖКАТА

ЗАБЕЛЕЖКА
• Що се отнася до покупката на продукти за грижа за кожените седалки
(почистващи препарати и др.), свържете се с вашия оторизиран сервиз на
Isuzu.
1. Отстранете всякакъв прах и пясък с прахосмукачка или четка.
2. Забършете петната с мека кърпа, навлажнена с разреден препарат (състоящ се от
неутрален препарат за вълна, разреден до около 5%).
3. Забършете останалия по повърхностите препарат с помощта на кърпа, потопена в
чиста вода и след това изстискана добре.
4. Забършете всякаква останала влага по повърхностите с мека, суха кърпа и ги
оставете да изсъхнат на добре проветрено сенчесто място.

Грижа за текстилната тапицерия на седалките и мокета
Отстранете праха и замърсяванията с помощта на електрическа прахосмукачка.
Не сваляйте мокета. Използвайте стандартни домакински почистващи продукти и
методи, за да отстраните петната от храна, напитки и други подобни.
Използвайте неутрални почистващи препарати или такива с по-високо алкохолно
съдържание.

● Преглед и поддръжка
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Преглед и поддръжка

График за поддръжка: : TFR/S 87 (RZ4E-TCX) модели за европейския,
израелския, турския, хонгконгския и сингапурския пазар

За безопасно и икономично шофиране, редовно осигурявайте преглед и сервизно
обслужване на автомобила си за съгласно графика, посочен в този раздел.

График за поддръжка
За да шофирате автомобила си безопасно и с минимални разходи, е важно редовно
да осигурявате преглед и сервизно обслужване на автомобила при вашия оторизиран
сервиз на Isuzu съгласно уточнения график за поддръжка.
Свържете се с вашия оторизиран сервиз на Isuzu за прегледи, които изискват
разглобяване и/или специално оборудване.

П: Преглед и след това почистване, поправка или смяна според необходимостта
Р: Регулиране С: Смяна З: Затягане до посочения въртящ момент См: Смазване
Компонент

Вид
Интервал на сервизно обслужване
обслужване (Показания на одометъра или месеци, което настъпи първо)

Стр. за
справка

* Моторно масло

С

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-22

* Маслен филтър

С

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-28

Теч и замърсяване на
моторното масло

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-22

Празен ход на двигателя и
ускоряване

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-21

Обтягане и повреда на
ремъка за вентилатора

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-50

Изпускателна система

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Р: Регулиране

Проверка на всички
маркучи и тръби в
двигателното отделение
за запушване или повреда

С: Смяна

* Въздушен филтър

П
С

На всеки 20 000 км или 24 месеца
На всеки 40 000 км или 48 месеца

6-51

Горивен филтър

С

Kогато светне предупредителният
индикатор за горивния филтър

4-65
6-54

Резервоар за гориво

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Проверка на маркучите
и тръбите за горивото за
запушване или повреда

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Букви, които се използват за означение на видовете сервизно обслужване
П : Преглед и след това почистване, ремонт или смяна според необходимостта

З: Затягане до посочения въртящ момент
См: Смазване

СЪВЕТ
• Когато правите преглед на компонентите по-долу, прегледайте и компонентите,
които подлежат на рутинен преглед.
*: Вашият автомобил трябва да преминава сервизна поддръжка по-често, ако го шофирате
при тежки условия.

График за поддръжка на автомобили,
шофирани при тежки условия
Вижте стр. 6-146

Източване на водния
сепаратор
Концентрация на
охлаждащата течност
на двигателя/интеркулера

Охлаждаща течност
на двигателя/ охлаждаща
течност на интеркулера

Източете горивния филтър, когато предупредителният
индикатор за водния сепаратор светне
П

С

4-65
6-54

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-37
6-45

След първите 160 000 км или 96 месеца

6-36
6-43

На всеки 160 000 км или 96 месеца
(когато използвате оригинална охлаждаща
течност на Isuzu)

6-36
6-43

На всеки 24 месеца
(когато използвате препоръчана от Isuzu
охлаждаща течност)

6-36
6-43

Проверка на охлаждащата
система за течове

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-39
6-47

Ход и свободен ход на
педала на съединителя

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

* [M/T] Масло за механична
трансмисия и теч

П
С

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

* [4WD] Масло за
раздатъчната кутия и теч

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Проверка на механизма за
контрол на предавките за
хлабина

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

* Бележки: При тежки условия на шофиране е необходима допълнителна поддръжка.
Проверете раздел "График за поддръжка на автомобили, шофирани при тежки условия".
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Компонент

* [A/T] Течност за
автоматична трансмисия
[А/T] Теч на течност
за автоматична трансмисия
Хлабави връзки карданен вал
* Проверка на карданните
съединители и шлици на
карданния вал за износване
[4WD] Карданни
съединители и плъзгаща
муфа на карданния вал
* Масло за диференциала
(преден и заден)
Проверка на каучуков
маншон на преден мост
за повреди
Проверка на мост за
деформация или повреди
[HPS] Течност за
системата за усилване
[HPS] Теч на течност за
системата за усилване
* Проверка на кормилната
уредба за хлабини или
повреди
[HPS] Маркуч за системата
за усилване
Хлабина във волана

Вид
Интервал на сервизно обслужване
обслужване (Показания на одометъра или месеци, което настъпи първо)

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Стр. за
справка

П

На всеки 120 000 км или 60 месеца

6-93

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

См

Компонент

Вид
Интервал на сервизно обслужване
обслужване (Показания на одометъра или месеци, което настъпи първо)

6-145
Стр. за
справка

Проверка на жилата на
ръчната спирачка за
хлабина или повреди

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Проверка на храповика
на ръчната спирачка за
износване или повреди

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

―

Проверка на листовите/
спиралните ресори за
повреди

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Проверка на окачването
за хлабина или повреди

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

СС

На всеки 20 000 км или 24 месеца
На всеки 40 000 км или 48 месеца

―

Проверка на
амортисьорите за течове

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Проверка на амортисьорите
за хлабина

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Проверка на каучуковите
втулки на окачването за
износване или повреди

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Проверка на каучуковите
маншони на сферичните
шарнири на окачването за
повреди

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

ПС

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-95

П

На всеки 180 000 км или 120 месеца

6-95

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-94

Гайки на колелата

З

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-91

Проверка на джантите на
колелата за повреди

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-69
6-86

Проверка на предните и
задните лагери на главини
за хлабина

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-66
6-68

Функция на волана

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Реглаж ходова част
Проверка на сферичните
шарнири на кормилната
уредба за теч на масло
или повреди
Течност за съединителя и
спирачната система
Проверка на спирачната
система за течове
Функция на спирачките
* Износване на накладките
и дисковете на предните
дискови спирачки
*Износване на спирачните
челюсти и барабаните на
задните спирачки
Ход и свободен ход на
педала на спирачката
Проверка на спирачните
тръби за хлабави връзки
или повреди
Функция на ръчната
спирачка
Ход на лоста за ръчната
спирачка

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Въздушно налягане в
гумите и повреди

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Смяна на местата на
гумите

ПС

На всеки 20 000 км или 24 месеца
На всеки 40 000 км или 48 месеца

6-60
6-92

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-62

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

6-65

* Бележки: При тежки условия на шофиране е необходима допълнителна поддръжка.
Проверете раздел "График за поддръжка на автомобили, шофирани при тежки условия".

Разменете гумите според изискванията

6-71

Други болтове и гайки по
шасито и каросерията

П

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

Филтър за климатичната
система

С

На всеки 20 000 км или 24 месеца

―

* Бележки: При тежки условия на шофиране е необходима допълнителна поддръжка.
Проверете раздел "График за поддръжка на автомобили, шофирани при тежки условия".
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

График за поддръжка на автомобили, шофирани при тежки условия

Препоръчителни течности, смазочни продукти и
дизелови горива

Условия на шофиране:
A: Повтарящи се кратки маршрути
B: Шофиране по неравни пътища
C: Шофиране по прашни пътища
D: Шофиране в изключително студено време и/или по пътища, покрити със сол
E: Често теглене на ремарке или шофиране в планинатата
F: Продължително шофиране с ниска скорост и/или малък товар
G: Често изключване на двигателя по време на регенерацията на дифузера за твърди частици
Компонент

Интервал на сервизно обслужване

Условия на
шофиране

Моторно масло

Сменяйте на всеки 5 000 км

C, E, F, G, A+D

Маслен филтър

Сменяйте на всеки 10 000 км

C, E, F, G, A+D

Ауспух и монтаж

Правете преглед на всеки 10 000 км

A, B, D

Въздушен филтър

Правете преглед на всеки 5 000 км
Сменяйте на всеки 20 000 км

C

Проверка на хидравличната система
за хлабина или повреди

Правете преглед на всеки 5000 км

B

Правете преглед за износване и
смазвайте на всеки 5 000 км

B, C

Сменяйте на всеки 20 000 км,
след като първоначално сте
го сменили след 10 000 км

B

Правете преглед на всеки 40 000 км
Сменяйте на всеки 80 000 км

B, E, A+D

Масло за раздатъчна кутия

Сменяйте на всеки 20 000 км,
след като първоначално сте
го сменили след 10 000 км

B

Масло за диференциала

Сменяйте на всеки 20 000 км,
след като първоначално сте
го сменили след 10 000 км

B

Износване на накладките и дисковете
на предните спирачки

Правете преглед на всеки 5 000 км

A, B, C

Износване на спирачните челюсти и
барабаните на задните спирачки

Правете преглед на всеки 5 000 км

A, B, C

Универсални шарнири и маншони
Масло за механична трансмисия
Течност за автоматична трансмисия

6-147

ЗАБЕЛЕЖКА

Изключително важно е да изберете правилни смазочни продукти и дизелови горива,
така че вашият автомобил Isuzu да демонстрира пълния си потенциал през годините.
Използвайте смазочен продукт, който отговаря на класа, посочен в таблицата подолу, и има вискозитет, подходящ за температурите, при които се движи вашият
автомобил. Силно препоръчително е да използвате оригинални смазочни продукти
на Isuzu или препоръчаните продукти в таблицата по-долу. Допълвайте смазочните
продукти съгласно Графика за поддръжка, посочен за вашия автомобил. Също така не
използвайте други добавки, освен посочените.
Таблици с вискозитета на моторното
масло и трансмисионното масло
→ Вижте стр. 6-152

СМАЗВАНЕ

* Картер на дизелов
двигател (масло
с ниско пепелно
съдържание)

КЛАС
API

CJ-4
CK-4

ACEA

E6
E9
E6/E9

JASO

DH-2

ПРИМЕР
BESCO CLEAN (5W-30) (ISUZU)
BESCO CLEAN (10W-30) (ISUZU)
BESCO CLEAN SUPER (10W-40)
(ISUZU)
Vanellus Max Drain Eco (10W-40)
(BP)
Vanellus Multi Fleet Eco (15W-40)
(BP)
Tection Global ES (15W-40) (Castrol)
Delo 400 XLE (10W-30), (15W-40)
(Chevron/Texaco/Caltex)
Delo 400 MGX (15W-40) (Chevron/
Texaco/Caltex)
Delvac 1 ESP (5W-30), (5W-40)
(ExxonMobil)
Delvac MX ESP (10W-30), (15W-40)
(ExxonMobil)
Delvac 1300 Super (10W-30), (15W40) (ExxonMobil) Delvac XHP ESP
(10W-40) (ExxonMobil)
Rimula R5LE (10W-30), (10W-40)
(Shell)
Rimula R4L (15W-40) (Shell)

*: Препоръчваме ви да използвате моторно масло с ниско пепелно съдържание, съвместимо с дифузeра
за твърди частици.

[Повтарящи се кратки маршрути]
• Като насока, повтарящи се кратки маршрути означава, че автомобилът е
шофиран редовно на разстояние 8 км или по-малко в приблизително 30% от
общия брой пътувания.
Предупреждения при шофиране на къси
разстояния
→ Вижте стр. 2-84

ЗАБЕЛЕЖКА
[Смазване на картер на дизелов двигател]
• Фабрично сложеното моторно масло SAE 5W-30 е оптимално за икономия на
гориво и ниски емисии на въглероден диоксид (СО2), както и за потегляне при
ниски температури.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

СМАЗВАНЕ

КЛАС
API

ACEA

ПРИМЕР

JASO

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
СМАЗВАНЕ

BESCO TRANSAXLE (5W-30) (ISUZU)
Механична
трансмисия (модели с
MVL6N)

CI-4
CJ-4

E7
E9

DH-1
DH-2

Delo 400 MGX (15W-40) (Chevron/
Texaco/Caltex)
Delo Gold Ultra (15W-40) (Chevron/
Texaco/Caltex)
Delvac MX (15W-40) (ExxonMobil)
Rimula R4X (15W-40) (Shell)

BESCO TRANSAXLE (5W-30) (ISUZU)
Раздатъчна кутия

Автоматична
трансмисия
(модели с AWR6B45)

CI-4
CJ-4

E7
E9

DH-1
DH-2

Delo 400 MGX (15W-40) (Chevron/
Texaco/Caltex)
Delo Gold Ultra (15W-40) (Chevron/
Texaco/Caltex)
Delvac MX (15W-40) (ExxonMobil)
Rimula R4X (15W-40) (Shell)

ISUZU ATF WSI (ISUZU)

СЪВЕТ
[Смазване на механична трансмисия]
• Препоръчителна е употребата на оригинално масло на Isuzu „BESCO
TRANSAXLE(5W-30)“.
Ако бъде използвано масло за механична трансмисия, различно от оригиналното
масло на Isuzu „BESCO TRANSAXLE(5W-30)“, може да има разлики в звука
на трансмисията, усещането при смяна на предавката и разхода на гориво в
зависимост от характеристиките на маслото и/или условията на работа.
[Смазване на автоматична трансмисия]
• Препоръчителна е употребата на оригинална течност на Isuzu „ISUZU ATF WSI“.
Ако бъде използвана течност за автоматична трансмисия, различна от
оригиналната течност на Isuzu „ISUZU ATF WSI“, може да се влоши качеството
на смяната на предавките и трансмисията може да се заключи поради вибрации,
което ще доведе до неизправност на автоматичната трансмисия.

ЗАБЕЛЕЖКА
[Смазване на механична трансмисия]
• Фабрично добавеното масло „BESCO TRANSAXLE(5W-30)“ е оптимално за
разхода на гориво, усещането при смяна на предавката, звука и други показатели
на механичната трансмисия, както и за работа при ниски температури.

Преден диференциал

Заден диференциал

КЛАС

API

ACEA

GL-5
GL-5/
MT-1

GL-5
GL-5/
MT-1

ПРИМЕР

JASO

–

–

6-149

–

BESCO SHIFT ON THE FLY (75W-90)
(ISUZU)
Multigear S (75W-90) (Chevron/Texaco/
Caltex) Mobil Delvac 1 Gear Oil (75W-90)
(ExxonMobil)

–

BESCO GEAR SH (80W-90), (90), (140)
(ISUZU)
BESCO SHIFT ON THE FLY (75W-90)
(ISUZU)
Syntrax Universal (80W-90) (Castrol)
Multigear S (75W-90) (Chevron/Texaco/
Caltex)
Delo Gear EP-5 (80W-90), (85W-140) (Chevron/Texaco/Caltex)
Mobil Delvac 1 Gear Oil (75W-90) (ExxonMobil) Mobilube S (80W-90) (ExxonMobil)
Spirax S3 AX (80W-90) (Shell)

СМАЗВАНЕ

КЛАС

Кормилна уредба (модели с хидравлично
усилване (HPS))

BESCO ATF III (ISUZU) или еквивалент DEXRON®
VI или еквивалент

Лагери на главина/Централни лагери

BESCO L2 GREASE (No.2), L3 GREASE (No.3)
(ISUZU)
NLGI #2 или #3 универсална грес

Плъзгаща скоба на карданния вал/Универсален
шарнир

BESCO ONE LUBER Mo GREASE (No.2) (ISUZU)
NLGI #2 универсална грес, съдържаща
молибденов дисулфид

ОХЛАЖДАЩА
ТЕЧНОСТ

КЛАС

Система за охлаждане
на двигателя
Интеркулер с водно
охлаждане

ISUZU ENGINEERING
СТАНДАРТЕН МАТЕРИАЛ
ISC-C73-004Y (Антифриз/охлаждаща
течност с удължен експлоатационен
живот с технология с органична киселина
(ОАТ), базирана на етилен гликол без
нитрити, амини, борати, силикати) или
еквивалент

ПРИМЕР
BESCO LLC SUPER TYPE E
(ISUZU)*
BESCO LLC SUPER TYPE AS
(ISUZU)*
Havoline XLC (Arteco)
Glysantin G34 (BASF)

*: Оригинална охлаждаща течност на Isuzu

СЪВЕТ
• Смесете охлаждащата течност и водата в подходяща концентрация.
• Препоръчва се директната употреба на продукт, предварително разреден в
съотношение 50/50, който вече е с концентрация 50%.
Подготовка на охлаждащата течност на
двигателя
→ Вижте стр. 6-37
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Зареждане с горива, съдържащи биодизел
(метилови естери на мастни киселини)
Модели за европейския пазар
• Може да използвате стандартни видове дизелови горива, които съответстват на B7
EN590. Стандартен вид дизелово гориво означава, че горивото съдържа биодизел
(метилови естери на мастни киселини), който съответства на EN14214.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Бавно отворете капачката на резервоара за гориво. Бързото отваряне може да
доведе до изблик на гориво поради промяна в налягането.
• Използвайте дизелово гориво, определено в съответните стандарти за
автомобилни емисии. За съответното дизелово гориво вижте „Препоръчителни
течности, смазочни продукти и дизелови горива“.
• Не добавяйте и не смесвайте горива с ниско качество или бензин, керосин,
горива на алкохолна основа или горива, които не са дизелови, или добавки за
премахване на вода или други добавки за горива. Стартирането на двигателя с
неподходящо гориво в резервоара е много опасно, тъй като може да повлияе
негативно на горивния филтър и да причини влошено движение на частите,
смазвани с гориво, в инжекторите, освен това може да повлияе негативно на
компонентите на двигателя и може да доведе до повреда на автомобила или
дори пожар.
• Ако по погрешка добавите неподходящо гориво в резервоара, източете го
напълно.

ВНИМАНИЕ
• Използването на дизелово гориво, различно от определеното в съответните
стандарти за автомобилни емисии, може да попречи на съответствието на
автомобила с местните законови изисквания.

СЪВЕТ
• Използвайте само горивата, посочени по-горе. Не използвайте други горива,
тъй като това може да се отрази негативно на двигателя.
• Не използвайте дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра, отколкото
дизеловото гориво, определено в съответните стандарти за автомобилни
емисии. Използването на дизелово гориво с по-високо съдържание на сяра
може да повлияе негативно на двигателя, на системата за намаляване на
вредните емисии или на системата за рециркулация на отработени газове и
потенциално да доведе до повреда на автомобила.

• Използването на дизелови горива, които не съответстват на B7 EN590, или
използването на горива, съдържащи метилови естери на мастни киселини, които
не съответстват на EN14214, може в най-лошия случай да причини сериозна
неизправност в двигателя.
• Не оставяйте дизелово гориво, което съдържа метилови естери на мастни
киселини, неупотребявано в автомобила за дълъг период от време. Съдържанието
на метилови естери на мастни киселини може да блокира горивната система и да
причини сериозна неизправност в двигателя.
• Автомобилът се покрива от гаранцията, ако се използва гориво, което съответства
на B7 EN590. Но ако оставите автомобила неупотребяван за дълъг период от време,
характеристиките на горивото може да се променят и да причинят неизправност в
автомобила. В такива случаи гаранцията не е валидна.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато преминавате от дизел с 0% метилови естери на мастни киселини към
гориво, съдържащо метилови естери на мастни киселини, което съответства на
B7 EN590, това може да се отрази негативно на динамиката при потегляне и
шофиране като цяло.
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Таблица с вискозитета на моторните
и трансмисионните маслa

ТАБЛИЦА С ВИСКОЗИТЕТА НА ТРАНСМИСИОННИТЕ МАСЛА
И МАСЛАТА ЗА РАЗДАТЪЧНА КУТИЯ

6-153

ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС НА ТРАНСМИСИОННИТЕ МАСЛА И МАСЛАТА ЗА РАЗДАТЪЧНА КУТИЯ - ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА

Изберете подходящи моторни и трансмисионни масла в съответствие с таблиците
по-долу. Също така е важно да изберете вискозитета, подходящ за температурите,
при които се движи автомобилът ви. Използвайте следните таблици, за да направите
правилен избор.

Всесезонни
SAE 15W-40
SAE 10W-40
SAE 10W-30 *1

ТАБЛИЦА С ВИСКОЗИТЕТА НА МОТОРНИТЕ МАСЛА

SAE 5W-30 *1

ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС НА МОТОРНИТЕ МАСЛА – ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА

Всесезонно
SAE 15W-40
SAE 10W-40 *
SAE 10W-30 *

5°F

0°C

30°C

45°C

23°F 32°F

-5°C

86°F

113°F

ТАБЛИЦА С ВИСКОЗИТЕТА НА ТРАНСМИСИОННИТЕ МАСЛА (предна и задна ос)
ВИСКОЗИТЕТЕН КЛАС НА ТРАНСМИСИОННИТЕ МАСЛА (предна и задна ос) - ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА

0°C
32°F

25°C 30°C
77°F 86°F
SAE 30 *

Едносезонно

-15°C

-13°F

*1: Употребата е възможна при околна температура до 45°C при оригинални масла на Isuzu с клас xxW-30.

1,2

SAE 5W-40

-15°C
5°F

-25°C

-31°F

1

SAE 5W-30 *2
-35°C -30°C -25°C
-31°F -22°F -13°F

-35°C

45°C
113°F

Всесезонни
SAE 85W-140

2,3

SAE 80W-90 *
SAE 40 *3

*1: Когато се използват помощни средства за стартиране (нагревател на картера, нагревател на двигателния блок
и др.), могат да се използват масла с клас 10W-xx при околна температура, достигаща -30°C.
*2: Употребата е възможна при околна температура до 45°C при оригинални масла на Isuzu или други
препоръчителни масла с клас xxW-30.
*3: Едносезонните масла се използват само при двигатели, съответстващи на стандарта Euro II за емисиите и
други не толкова взискателни стандарти.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При изключително ниски температури запалването на двигателя може да е
трудно, когато използвате моторно масло SAE 10W-30 или с по-висок вискозитет.
Ето защо използването на моторно масло SAE 5W-30 е препоръчително.
• Моторните масла с по-висок вискозитет може да са по-подходящи, когато
шофирате автомобила с по-висока скорост или когато е много натоварен.

SAE 75W-90 *
-35°C
-31°F

-25°C
-13°F

-10°C
14°F

1

1

0°C
32°F

15°C
59°F

30°C
86°F

45°C
113°F

SAE 90 *1

Едносезонни

SAE 140

*1: Употребата е възможна при околна температура до 45°C при оригинални масла на Isuzu или други
препоръчителни масла с клас xxW-90.
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

7

● Отстраняване на проблеми

7-2

● Когато батерията на електронния ключ се изтощи

7-7

● Аварийно спиране на двигателя
(Модели с Пасивна система за влизане и стартиране)

7-10

● Аварийно стартиране на двигателя
(Модели с Пасивна система за влизане и стартиране)

7-11

● Когато автомобилът се повреди по време на шофиране

7-12

● Когато се спука гума

7-13

● Когато двигателят спре по време на шофиране

7-14

● Когато двигателят блокира и не може да бъде стартиран отново

7-15

● Когато спирачките не работят

7-15

● Когато акумулаторът се разреди

7-16

● Когато горивото свърши

7-18

● Когато светне предупредителният индикатор за генератора

7-20

● Когато светне предупредителният индикатор
за налягането на моторното масло

7-21

● Когато светне предупредителният индикатор

7-21

● Когато двигателят прегрее

7-22

● Когато крушката не светва

7-24

● Смяна на предпазителите и релетата

7-24

● Когато шофирате по лоши пътища

7-28

● Теглене

7-29

● Система за спешни обаждания (Система eCall)

7-35

7-2

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Отстраняване на проблеми

7-3

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Признак

Извършването на редовни прегледи и поддръжка предотвратява повреди. Старайте
се да извършвате редовни прегледи и поддръжка. Освен това бързо поправяйте
всички повреди в автомобила (дори дребните), за да не се влошат.
Ако се появи признак от таблицата по-долу, извършвайте прегледи и предприемайте
коригиращи мерки спрямо таблицата. Ако не можете да извършите даден ремонт,
коригиращите мерки в таблицата не премахват проблема или не можете да
локализирате повредата, се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Причина

Коригираща мярка

Изтощен акумулатор

Презаредете или сменете

7-16
7-26

Откачени, разхлабени
или корозирали изводи
на акумулатора

След като поправите
корозиралата част,
свържете изводите здраво

6-128
6-111

Откачен, разхлабен или
След като поправите
корозирал извод на заземя- корозиралата част,
ващия кабел на стартера
свържете изводите здраво
Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с
на моторното масло
подходящ вискозитет

СЪВЕТ

Стартерът или ел. системата
са в неизправност

• Всяка точка, за която има символ
в колоната "Коригираща мярка", изисква
ремонт и настройка. Свържете се с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Селекторът на предавките
не е в позиция Р или N
(модели с автоматична
Стартерът трансмисия)
не се
Скоростният лост не е
завърта
или е слаб в позиция N (модели с
механична трансмисия
с пасивна система за
влизане и стартиране)
Двигателят
не
стартира

Стр. за
справка

–
―
6-152
6-134
―

Задайте селектора на
предавките в позиция
Р или N (модели с
автоматична трансмисия)

4-4
4-147
4-141

Задайте скоростния лост
в позиция N (модели с
механична трансмисия
с пасивна система за
влизане и стартиране)

4-4
4-146
4-138

Педалът на спирачката
(модели с автоматична
трансмисия) или педалът
на съединителя (модели
с механична трансмисия)
не е натиснат (модели с
пасивна система за
влизане и стартиране)

Натиснете педала на
спирачката (модели с
автоматична трансмисия)
или педала на съединителя
(модели с механична
трансмисия) (модели
с пасивна система за
влизане и стартиране)

4-4
4-144
4-136

Пасивната система за
влизане и стартиране
не е проверена

Проверете дали носите
електронния ключ

4-4

Сменете батерията

3-14
3-17

Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност
Няма гориво

–
―
Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата

7-19
7-29
–
―

Горивният филтър е задръстен
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―
–

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

–
―

Системата Common Rail
е в неизправност

–
―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

–
―

7-4

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Признак

Отнема много време
стартерът да се
завърти

Причина
Извършва се предварително
загряване (модели с Пасивна
система за влизане и
стартиране)

Коригираща мярка

–

Горивният филтър е задръстен
Двигателят стартира,
но спира веднага след
това

Нестабилни обороти на
двигателя

Филтърът за пречистване на
въздуха е задръстен

Почистете или сменете
филтъра

Източете водата от
горивния филтър или
обезвъздушете горивната
система

Непълно
освобождаване
Откачени,
разхлабени на
спирачките
или корозирали изводи

Приплъзване
на съединителя
на акумулатора
(модели с механична
трансмисия)
Откачен, разхлабен или

Двигателят няма
достатъчно мощност

6-54
7-19
–

Позволете на двигателя да
загрее достатъчно

Прекалено много моторно масло

Коригирайте нивото на
моторното масло

6-22

Филтърът за пречистване на
въздуха е задръстен

Почистете или сменете
филтъра

6-51

–

Горивната система е в
неизправност

–

Дифузерът за твърди частици е
в неизправност

–

Измийте с чешмяна вода

6-41

Неравномерно спиране

Капачката на радиатора не е
затегната достатъчно

Допълнете охлаждаща
течност за двигателя и
се уверете, че капачката
на радиатора е добре
затегната.

6-36

Регулирайте обтягането
или сменете ремъка

6-50

Капачката на радиатора е
замърсена или в неизправност
Неподходящ вискозитет на
моторното масло
Прекалено ниско ниво на
моторно масло
Вътрешните компоненти на
двигателя са в неизправност
Инструменталното табло,
предупредителните/светлинните
индикатори или бутоните са в
неизправност

Добавете моторно масло

6-152
6-22

трансмисия) или педалът
Неравномерно
износване
на
на съединителя
(модели
гума
с механична трансмисия)
Небалансиран
между
не е натиснатлуфт
(модели
с
барабаните
и спирачните
пасивна система
за
челюсти
колелата
влизанена
и стартиране)

влизане еи прекалено
стартиране
Изтеглен
напред
не е проверена

Воланът се върти
трудно

Твърде голям свободен
ход на волана
Стартерът

–

―

6-51
–

6-134
–

―

Регулирайте
до
Натиснете
педала
на
подходящо въздушно
спирачката
(модели с
налягане
автоматична трансмисия)
или
педала
на съединителя
Сменете
гумата
(модели с механична
трансмисия) (модели
с пасивна система за
влизане и стартиране)

Проверете дали носите
електронния ключ

Регулирайте го правилно
Сменете батерията
Прекалено ниско ниво на
течността за системата
Добавете течност
Пасивната система за влизане
за усилване (модели с
и стартиранеусилване)
е в неизправност
хидравлично

–

4-4
–
4-141
–

4-4
–
4-138
–

6-66

4-4
6-82
4-136
–
–

4-4

2-7

3-17

6-95

―

6-66
―

Затегнете до посочения
Разхлабени
гайки на колелата
Въздух в горивната
система Обезвъздушете
въртящ момент ситемата

6-91
7-29

Небалансирано
налягане
в
Горивният филтър
е задръстен
гумите

―
6-66

Небалансирани гуми

се завърта Горивото е замръзнало

Твърде голям свободен ход на
волана

Недостатъчно връщане
на волана в изправено
положение

–

–

Недостатъчно въздух в предните Уверете
Регулирайте
се, чедоняма течове
Няма гориво
гуми
подходящосналягане
и заредете
гориво

–

–

Горивният
филтър
задръстен Сменете с масло с
Прекалено
висок евискозитет
на моторното
маслона
подходящ вискозитет
Системата
за контрол
двигателя е в неизправност

Неправилен реглаж на ходова
Пасивната система за
част

–
Сменете с масло с
подходящ вискозитет

6-111

След като поправите
корозиралзаизвод
на заземякорозиралата
Филтърът
пречистване
на
Почистете иличаст,
сменете
ващия кабел
на стартера
свържете
въздуха
е задръстен
филтъра изводите здраво

Педалът на спирачката
Небалансирано
въздушно
(модели вс гумите
автоматична
налягане

Предната част на радиатора е
задръстена със замърсявания

–

След като поправите
корозиралата част,
свържете изводите здраво

Задайте селектора на
не
е
в
позиция
Р
или
N
предавките в позиция
Дифузeрът за твърди частици е
(модели с автоматична
Р или N (модели с
задръстен
трансмисия)
автоматична трансмисия)
Стартерът Прекалено
голям луфт между
не се
барабаните и спирачните
Скоростният лост не е
Задайте скоростния лост
завърта
челюсти
Спирачките не
са е слаб в позиция N (модели с
в позиция N (модели с
или
Въздух
в спирачната
течност
ефективни
механична
трансмисия
механична трансмисия
с пасивна система
с пасивна система за
Спирачната
система еза
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)
повредена

6-36

Съединителят за вентилатора е
в неизправност

–
7-26

Селекторът
предавките
Двигателят
е вна
неизправност

Двигателят
не
стартира

–

Уверете се, че е

Страница
Стр. за
засправка
справка

Презаредете
или сменете
освободена напълно

Стартерът или ел. системата

Добавете охлаждаща
течност

Замърсена охлаждаща течност
на двигателя

Коригираща мярка
Коригираща
мярка

Системата Common Rail е в
са в неизправност
неизправност

Липса или недостатъчно
количество охлаждаща течност
за двигателя

Хлабав аксесоарен ремък

Причина
Причина
Ръчната спирачка не е
Изтощен акумулатор
освободена
напълно

6-51

Двигателят не загрява
достатъчно

Двигателят прегрява

Налягането на
моторното масло е
ниско

Признак
Признак

4-4

–

Горивната система е в
неизправност

Бял или черен пушек от
ауспуха

Страница
за справка

–

Системата Common Rail е в
неизправност
Има вода или въздух в
горивната система

7-5
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Регулирайте до
подходящо налягане

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

–

―

–

Системата Common
Недостатъчно
смазванеRail
на
е в неизправност
механизмите
на кормилната
уредба

–

Неправилен
на ходова
загряване ереглаж
в неизправност
част

–

Системата за предварително

―
―

7-6
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Признак

Недобро освобождаване
на съединителя (модели с
механична трансмисия)

От
трансмисията

От
диференциала
Силни или
необичайни
шумове

От окачването

От карданния
вал

От
раздатъчната
кутия

Причина
Недостатъчна течност за
съединителя

7-7
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Коригираща мярка

Добавете течност

Страница
за справка
6-92

Стр. за
Когато
на електронния
ключ се
изтощи
Признак батериятаПричина
Коригираща
мярка
справка
Изтощен акумулатор
Презаредете
сменете двигателя
7-26 с
Ако не е възможно да включите
режима на мощност
и/или да или
стартирате
пасивната система за влизане
стартиране, тъй като
на електронния ключ
Откачени,и разхлабени
Следбатерията
като поправите
или корозирали
изводи като
корозиралата
част,
се е изтощила, е възможно
да го направите,
приближите
електронния ключ
6-111 до
на акумулатора
свържете изводите здраво
бутона Start/Stop на двигателя.

Твърде голям свободен ход
на педала на съединителя

–

Недостатъчно
трансмисионно масло

–

Вътрешните компоненти
на трансмисията са в
неизправност

–

Недостатъчно масло за
диференциала

–

Вътрешните компоненти
на диференциала са в
неизправност

Прекалено висок вискозитет
Сменете
с масло
с
(модели
с пасивна
система
за
6-134
на моторното масло влизане
подходящ
вискозитетВижте стр.
и стартиране
4-112

–

Износване на пружинните
щифтове, скобите или
стоперите

Стартерът или ел. системата
са в неизправност

–

Недобро смазване на всеки
компонент

–

Износване на шпонките или
лагерите

–

Недостатъчно масло

–

Вътрешните компоненти
на раздатъчната кутия са в
неизправност

–

Откачен, разхлабен или
След
като поправите
Пасивна
система
за
корозирал извод на заземякорозиралата
част, Вижте стр.
―3-20
влизане
и стартиране
ващия кабел на стартера
свържете изводите здраво

Бутон Start/Stop на двигателя

―

1. Натиснете бутона Start/Stop на двигателя.

Селекторът на предавките
Задайте индикатор
селектора на
Светлинният
за бутона Start/Stop
не е в позиция Р или N
предавките в позиция
4-4
ще
мига
в
жълто,
а
на
мултиинформацион(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
ния дисплей
ще трансмисия)
прочетете съобщението:
автоматична
Стартерът трансмисия)
PUT ELECTRONIC KEY CLOSE TO START
не се
Скоростният лост не е BUTTON
Задайте
скоростния
лост
(Приближете
електронния
ключ до
завърта
в позиция
N (модели с
или е слаб в позиция N (модели с бутона
Start/Stop).
4-4
механична трансмисия
механична трансмисия
4-138
с пасивна система за
с пасивна система за
Английски влизане и стартиране)
влизане и стартиране)
Двигателят
не
стартира

Турски

Педалът на спирачката
(модели с автоматична
трансмисия) или педалът
на съединителя (модели
с механична трансмисия)
не е натиснат (модели с
пасивна система за
влизане и стартиране)

Натиснете педала на
спирачката (модели с
автоматична трансмисия)
или педала на съединителя
(модели с механична
трансмисия) (модели
с пасивна система за
влизане и стартиране)

Пасивната система за
влизане и стартиране
не е проверена

Проверете дали носите
електронния ключ

4-4

Сменете батерията

3-17

Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност
Няма гориво

―
Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

4-4
4-136

―
7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―

7-8
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2. Приближете електронния ключ до бутона
Start/Stop на двигателя, докато светлинният
индикатор за бутона Start/Stop мига
(в рамките на 10 секунди).

7-9
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Признак

ЗАБЕЛЕЖКА
Коригираща мярка

Причина

Стр. за
справка

• Електронният
съдържа трансПрезаредете ключ
или сменете
7-26
пондерен чип за имобилайзера и може
Откачени, разхлабени
След като поправите
дакорозиралата
бъде използван
на
или корозирали изводи
част,за стартиране
6-111
двигателя
смяна здраво
на режима на
на акумулатора
свържете иизводите
мощност.
Изтощен акумулатор

3. Ще прозвучи предупредителен звуков сигнал,
мигането на светлинния индикатор за бутона
Start/Stop ще се забави и процедурата по
стартиране на двигателя ще се изобрази на
мултиинформационния дисплей.

Откачен, разхлабен или
След като поправите
корозирал извод на заземякорозиралата
част,
• След
като светлинният
индикатор
―
ващия кабел на стартера за свържете
изводите здраво
бутона Start/Stop
изгасне, не е

стартирате
двигателя
Прекалено висок вискозитетвъзможно
Сменете да
с масло
с
6-134
или
да смените
режима на мощност,
на моторното масло
подходящ
вискозитет
ако са изминали повече от 10 се-

Модели с механична трансмисия

Английски

Стартерът или ел. системата
―
кунди. Натиснете бутона Start/Stop
са в неизправност

на двигателя и отново приближете

4. Когато се опитвате да смените режима на
мощност, натиснете бутона Start/Stop на
двигателя в рамките на 10 секунди. Когато
се опитвате да стартирате двигателя, извършете следните действия в рамките на
10 секунди.

Селекторът на предавките електронния
Задайте селектора
нанего.
ключ до
не е в позиция Р или N
предавките в позиция
4-4
няма сда функционира
(модели с автоматична • Системата
Р или N (модели
4-141
автоматична
трансмисия)
правилно
в следните
ситуации:
Стартерът трансмисия)
не се
- Метален
докосва
Скоростният лост не е
Задайте обект
скоростния
лостили покрива
завърта
дръжката
ключа. с
в позицияна
N (модели
или е слаб в позиция N (модели с
4-4
механична трансмисия
механична трансмисия
- Транспондерният
ключ на друг 4-138
автос пасивна система за
с пасивна система за
мобил е близо до вашия ключ.
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)

5. Уверете се, че ръчната спирачка е активирана.

Турски

Модели с автоматична трансмисия

Английски

6. Ако автомобилът ви е с механична трансмисия, се уверете, че скоростният лост е
в позиция N и след това натиснете педала
на съединителя и педала на спирачката
докрай.
При модели с автоматична трансмисия се
уверете, че селекторът на предавките е в
позиция P и след това натиснете педала
на спирачката докрай.
7. При натиснат(и) педал(и), натиснете бутона
Start/Stop на двигателя. Тогава светлинният
индикатор за бутона Start/Stop ще премине
от мигане към постоянно светене и двигателят ще стартира.

Двигателят
не
стартира

Педалът на спирачката
Натиснете педала на
(модели с автоматичнаКлюч сспирачката
(моделичип
с
транспондерен
трансмисия) или педалът
автоматична трансмисия)
за имобилайзера
Вижте стр. 3-5
4-4
на съединителя (модели
или педала на съединителя
с механична трансмисия)
(модели с механична
4-136
не е натиснат (модели с
трансмисия) (модели
пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)
Пасивната система за
влизане и стартиране
не е проверена

Проверете дали носите
електронния ключ

4-4

Сменете батерията

3-17

Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност
Няма гориво

―
Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен

Турски

Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―
7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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Аварийно спиране на двигателя

(Модели с пасивна система за влизане и стартиране)
Можете да спрете двигателя, докато автомобилът се движи, като направите следното:
• Натискайте бутона Start/Stop в продължение на 3 секунди или повече.
• Натиснете бутона Start/Stop 3 пъти или
повече в рамките на 2 секунди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не предприемайте аварийно спиране
на двигателя освен при много спешни
случаи. Ако двигателят бъде спрян,
ефективността на спирачките ще
бъде намалена и воланът ще бъде
труден за управление.
Когато двигателят спре
по време на шофиране

Вижте стр. 7-14

Признак

АварийноПричина
стартиране на Коригираща
двигателя
мярка

Стр. за
справка

(Модели с пасивна система за влизане и стартиране)
Изтощен акумулатор

Презаредете или сменете

7-26

Откачени,
разхлабени
След катоможе
поправите
Ако двигателят не може
да стартира
по някаква причина,
да го стартирате, като
или корозирали изводи
корозиралата част,
6-111
извършите следните действия.
на акумулатора

свържете изводите здраво

Откачен, разхлабен или
ВНИМАНИЕ

След като поправите
корозирал извод на заземя- корозиралата част,
―
ващия може
кабел на
изводите
здраво
• Тъй като автомобилът
дастартера
се задвижисвържете
неочаквано,
когато
стартирате

двигателя, извършете
процедурата,
след като
се уверите,
Прекалено
висок вискозитет
Сменете
с масло сче зоната около
6-134
на моторното масло
подходящ вискозитет
автомобила е безопасна.

Стартерът
или да
ел.стартирате
системата двигателя в позиция N за модели
• Въпреки че може да
се опитате
―
са в неизправност
с автоматична трансмисия,
от съображения за безопасност е препоръчително
да стартирате в позиция
Р.
Селекторът
на предавките Задайте селектора на

не е в позиция Р или N
предавките в позиция
4-4
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
автоматична
трансмисия)
Стартерът трансмисия)
1. Натиснете
бутона Start/Stop
веднъж и режине се
мът на мощност ще превключи на ACC.
Скоростният лост не е
Задайте скоростния лост
завърта
се, че ръчната
е активив позиция
N (моделиспирачка
с
или е слаб в позиция N (модели2.с Уверете
4-4
механична трансмисия рана. механична трансмисия
4-138
с пасивна система за
с пасивна система за
3. Ако автомобилът
ви е с механична трансвлизане и стартиране)
влизане и стартиране)

мисия, се уверете, че скоростният лост е в

Двигателят
не
стартира

Педалът на спирачката
Натиснете педала на
позиция N и след това натиснете педала на
(модели с автоматична
спирачката (модели с
съединителя
и педала
на спирачката докрай.
трансмисия) или педалът
автоматична
трансмисия)
При модели
с автоматична
трансмисия
4-4 се
на съединителя (модели
или педала
на съединителя
с механична трансмисия)
(модели
с механична
уверете,
че селекторът
на предавките
4-136е в
не е натиснат (модели спозиция
трансмисия)
(модели
P и след това
натиснете педала на
пасивна система за
с пасивна система за
спирачката докрай.
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)

4. При натиснат(и)
педал(и)
натиснете бутона
Проверете дали
носите
Пасивната система за
4-4 или
Start/Stop
в
продължение
на
15 секунди
електронния ключ
влизане и стартиране
повече.
не е проверена
Сменете батерията
3-17
Пасивната система за влизане
ЗАБЕЛЕЖКА
и стартиране е в неизправност

―

Уверете
че няма течове
• Извършете процедурата
по аварийно стартиране
насе,
двигателя
в рамките―на
Няма гориво
и заредете с гориво
5 минути от превключването на режима на мощност
на ACC.
Въздух
в горивната
система светлинният
Обезвъздушете
ситемата
7-29
• Когато се опитате да
стартирате
двигателя,
индикатор
за свещите
Горивниятефилтър
е задръстен
―
ще светне, ако двигателят
студен.
В такъв случай стартирането на двигателя
ще бъде забавено, докато свещите загреят достатъчно.
Продължете
да натисЗагрейте
горивната
тръба
с
Стартерът
кате педала
на съединителя
(модели с механична
или педала―на
горещатрансмисия)
вода или изчакайте
Горивото е замръзнало
се завърта
да седокато
затопли
спирачката (модели с автоматична трансмисия),
двигателят стартира.

• Ако двигателят не Системата
стартира, Common
се свържете
Rail с най-близкия оторизиран сервиз на
―
е в неизправност
Isuzu възможно най-бързо.
Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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Когато автомобилът се повреди по време на шофиране

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Признак

Когато
се спука гума
Причина
Коригираща мярка

7-13
Стр. за
справка

Изтощен акумулатор Когато Презаредете
7-26
спукате гумаили
по сменете
време на движение,
спиране, дръжте здраво
Откачени, разхлабени избягвайте
Следрязкото
като поправите
или корозирали изводиволанакорозиралата
част,
6-111
и спрете автомобила.
на акумулатора
свържете изводите здраво

1. Включете аварийните светлини и незабавно отбийте на безопасно място,
където няма да пречите на трафика
(банкет, аварийна лента и др.). Сложете
светлоотразителния триъгълник, за да
предупредите останалите водачи за
присъствието на автомобила си.

Откачен, разхлабен или
поправите
място, След
за да като
не пречи
на другите автомобили
корозирал извод на заземякорозиралата част,
―
и на пешеходците.
ващия кабел на стартера
свържете изводите здраво

2. Помолете спътниците си да слязат и да
изчакат на безопасно място.

Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с
6-134
на моторното масло
подходящ
вискозитет
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

3. Отидете на безопасно място и вземете
необходимите мерки, като използвате
най-близкия телефон и др.

Стартерът или ел. системата
―
• Ако продължите да шофирате със
са в неизправност

Гумата трябва да бъде сменена на равно

спукана гума, върху болтовете на

Селекторът на предавките Задайте селектора на
колелата ще бъде приложена изне е в позиция Р или N
предавките в позиция
4-4
лишна
коетос може да доведе
(модели с автоматична
Р илисила,
N (модели
4-141
доавтоматична
счупването трансмисия)
им и до откачването
Стартерът трансмисия)
на колелото.
не се
Скоростният лост не е
Задайте скоростния лост
завърта
в позиция N (модели с
или е слаб в позиция N (модели с
4-4
механична трансмисия
механична трансмисия
4-138
Вижте
стр.
6-8
Инструменти
с пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)Резервна
влизане
гумаи стартиране)Вижте стр. 6-72

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
[Ако има теч на гориво]
• Течът на гориво от автомобила е опасен, тъй като може да причини пожар или
експлозия. Спрете двигателя незабавно.

Двигателят
не
стартира

Педалът на спирачкатаРаботаНатиснете
с крик педала на Вижте стр. 6-77
(модели с автоматична
спирачката (модели с
Вижте стр. 6-82
Смянаавтоматична
на гума
трансмисия) или педалът
трансмисия)
4-4
на съединителя (модели
или педала на съединителя
с механична трансмисия)
(модели с механична
4-136
не е натиснат (модели с
трансмисия) (модели
пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)
Пасивната система за
влизане и стартиране
не е проверена

Проверете дали носите
електронния ключ

4-4

Сменете батерията

3-17

Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност
Няма гориво

―
Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―
7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―

7-14

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Когато двигателят спре по време на шофиране
Тъй като сервоспирачката няма да работи,
спирачната ефективност ще бъде намалена.
Сервоусилвателната система няма да работи, така че воланът ще бъде труден за управление. Запазете спокойствие и намалете скоростта на автомобила, като натиснете педала
на спирачката. След това спрете автомобила
на безопасно място и проверете състоянието
му. Ако двигателят не стартира, се свържете
с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

Стр. за
Когато
двигателят блокира
да бъде
стартиран
Признак
Причина и не може
Коригираща
мярка
справка
отново Презаредете или сменете
Изтощен акумулатор
7-26

Задайте скоростния лост
(модели
с механична
трансмисия)
или селектора на
Откачени,
разхлабени
След
като поправите
предавките (модели с автоматична
трансмисия)
вкорозиралата
позиция N ичаст,
избутайте автомобила
или корозирали
изводи
6-111
свържете изводите здраво
до безопасно място. на акумулатора
Откачен, разхлабен или

корозирал извод на заземяВНИМАНИЕ
ващия кабел на стартера

• При модели с Пасивна система за влизане и стартиране, ако двигателят спре
по време на движение и т.н., не отваряйте вратите, докато автомобилът не е
спрял безопасно. Това е опасно, тъй като може да се активира заключването на
волана, ако вратите са отворени. След като спрете автомобила на безопасно
място, незабавно се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.

―

Селекторът на предавките Задайте селектора на
не е в позиция Р или N
предавките в позиция
4-4
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
трансмисия)
автоматична
трансмисия)
спирачките не
работят
СтартерътКогато
не се
Скоростният лост не е
Задайте скоростния лост
завърта
Ако неочаквано
в позицияспирачките
N (модели сспрат да работят,
или е слаб в позиция N (модели с
4-4
скоростта,
като бързо превключите
механична трансмисиянамалете
механична
трансмисия
4-138
с пасивна система за последователно
с пасивна система
за
до 1-ва предавка.
влизане и стартиране)Постепенно
влизане
и стартиране)
издърпайте
лоста за ръчната

• Функционирането на автомобила ще се промени, така че го спрете на безопасно
място, като имате предвид следното.

- Тъй като сервоспирачката няма да работи, спирачната ефективност ще бъде
силно намалена. Натиснете педала на спирачката по-силно от обикновено.

След като поправите
корозиралата част,
свържете изводите здраво

• В аварийни ситуации
при модели
механичнаСменете
трансмисия
задайте
скоростния
Прекалено
висок свискозитет
с масло
с
6-134
лост в позиция R (заден
ход), 1-ва
или 2-ра предавка,
ако
стартерът се завърти.
на моторното
масло
подходящ
вискозитет
След това завъртете контактния ключ, без да натискате педала на съединителя,
Стартерът или ел. системата
―
за да задвижите автомобила
(модели без пасивна система за влизане и стартиса в неизправност
ране). Това обаче може да повреди стартера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Сервоусилвателната система няма да работи, така че воланът ще бъде труден
за управление. Ще изисква прилагането на повече сила от обикновено.

7-15

като държите
Педалът на спирачкатаспирачка,
Натиснете
педала наздраво волана, и
(модели с автоматичнаспретеспирачката
(модели
с на пътя.
автомобила
отстрани
трансмисия) или педалът
автоматична
трансмисия) незабавно се
След като
спрете автомобила,
на съединителя (модели
или спедала
на съединителя
свържете
най-близкия
оторизиран 4-4
сервиз
с механична трансмисия)
(модели с механична
4-136
на
Isuzu.
не е натиснат (модели с
трансмисия) (модели
пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)
ВНИМАНИЕ

Двигателят
не
стартира

Пасивната система за

Проверете дали носите

4-4

ключ докрай, докато
• Много е опасно внезапно
ръчната спирачка
влизанеда
и дръпнете
стартиранелоста заелектронния
не скорост.
е проверена
се движите с висока
Първо намалетеСменете
скоростта,
като превключите3-17
на
батерията
по-ниска предавка, и след това постепенно издърпайте лоста.

ЗАБЕЛЕЖКА

Пасивната система за влизане

• Ако двигателят спре, защото горивото е свършило по време на движение, само
презареждането с гориво няма да е достатъчно за стартиране на двигателя.
Обезвъздушете горивната система, след като сте заредили автомобила с гориво.

―

• Не шофирайте с неработещи
и стартиране спирачки.
е в неизправност
Няма гориво

Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата

Когато горивото свърши

Горивният филтър е задръстен

Вижте стр. 7-18

Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―
7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Когато акумулаторът се разреди

Използвайте кабели за прехвърляне на ток (които се продават отделно) и акумулатора
на друг автомобил, за да стартирате двигателя в тази последователност.

ВНИМАНИЕ
• От съображения за безопасност и за предпазване на автомобила, не се
опитвайте да стартирате двигателя, като бутате автомобила.
• Уверете се, че акумулаторът в автомобила, от който зареждате, има същото
напрежение като вашия акумулатор.
• Не позволявайте положителните и отрицателните изводи да се докосват.
• Не позволявайте щипките да се докосват една до друга, когато свързвате
кабелите.
• Помолете най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu да презареди акумулатора.
• Не разкачвайте извод на акумулатор, докато двигателят работи. Това може да
причини повреда на електрическата система.
1. Проверете нивото на течността в акумулатора на автомобила с изтощен акумулатор.
2. Използвайте автомобил със зареден
акумулатор, който има същото напрежение.
Маркировка
за горна
граница
Маркировка
за долна
граница

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

7-17

3. Свържете кабелите за зареждане в номерираната последователност на картинката.
Стр. за
Признак

Причина

Автомобил, от който
Изтощен
акумулатор
зареждате

Коригираща мярка

справка

Автомобил с изтощен
Презаредете
акумулаторили сменете

7-26

Откачени, разхлабени
След като поправите
Използвайте
рамата
на
или корозирали изводи
корозиралата
част,
автомобила за заземяване
на акумулатора
свържете изводите здраво

6-111

Откачен, разхлабен или
След като поправите
корозирал извод на заземя- корозиралата част,
ващия кабел на стартера
свържете изводите здраво

―

Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с
на моторното масло
подходящ вискозитет
Стартерът или ел. системата
са в неизправност

6-134
―

Кабел за зареждане за отрицателните изводи

Селекторът на предавките Задайте селектора на
не
е в позиция
Р илизаNположителните
предавките
в позиция
4-4
Кабел
за зареждане
изводи
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
автоматична трансмисия)
Стартерът трансмисия)
не се
4. След катозавърта
свържете кабелите,
стартирайте
наскоростния
автомобила,
от който зарежСкоростният
лост не е двигателя
Задайте
лост
N (модели
с
в позиция
N зареждате,
(модели с и стартирайте
дате. Леко
форсирайте
двигателя
на автомобила,
от който
или
е слаб в позиция
4-4
механична
трансмисия
механична трансмисия
двигателя на автомобила
с изтощен
акумулатор.
4-138
с пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)Стартиране
влизане
стартиране)
наи двигателя
Педалът на спирачката
Натиснете педала на Вижте стр. 4-4
Двигателят
(модели с автоматична
спирачката (модели с
не
трансмисия)сили
педалът
автоматична
трансмисия)
5. Ако
двигателят на автомобила
изтощен
акумулатор
стартира,
отстранете кабелите
стартира
4-4
на съединителя (модели
или педала на съединителя

за зареждане в обратната последователност.
с механична трансмисия)
не е натиснат (модели с
пасивна система за
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
влизане и стартиране)

(модели с механична
трансмисия) (модели
с пасивна система за
влизане и стартиране)

4-136

на течността
в акумулатора,
преди дадали
свържете
• Проверете нивото Пасивната
Проверете
носите кабелите за
система
за
4-4
ключ
зареждане. Използването
зареждането наелектронния
акумулатора,
когато течността в
влизане или
и стартиране
не
е
проверена
него е под долната граница, може да ускори влошаването
на състоянието му
и
Сменете батерията
3-17
да предизвика опасни ситуации, като генериране на топлина и дори експлозия.
Пасивната система за влизане
Извършете процедурата, след като сте добавили течност в акумулатора.
―
и стартиране е в неизправност

• Акумулаторът генерира запалим газ, който може да избухне. Внимавайте за следУверете се, че няма течове
Няма
гориво
―
ното, за да избегнете
създаването
на искри. и заредете с гориво
- Не свързвайте единия край на кабела за зареждане, показан на стъпка 4 на
Въздух в към
горивната
система Обезвъздушете
ситемата Свържете
7-29
илюстрацията, директно
отрицателния
извод на акумулатора.
кабе-ла за зареждане
към
метална
част
на
двигателя,
която
е
далеч
Горивният филтър е задръстен
―от
акумулатора.
Загрейте горивната тръба с
Стартерът
- Не оставяйте
кабела, свързан към положителния
извод,
сеизчакайте
докосва до кабегореща
водада
или
―
се завърта Горивото е замръзнало
ла, свързан към отрицателния извод, или до каросерията.
да се затопли
- Дръжте откритите пламъци далеч от акумулатора.
Системата Common Rail

―
• Внимавайте да не се
в някой ремък, докато свързвате и махате кабелите.
е воплетете
неизправност
Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Обезвъздушаване
Признак
Причина

ЗАБЕЛЕЖКА

на горивната
система
Коригираща
мярка

7-19
Стр. за
справка

нагоре-надолу
ръчната7-26
помпа
Изтощен акумулатор 1. Раздвижете
Презаредете
или сменете

• Когато е трудно да стартирате двигателя на студено място, след като сте свързали
кабела за зареждане, стартирайте двигателя на автомобила, от който зареждате.
Изчакайте няколко минути, преди да стартирате двигателя на автомобила с изтощен акумулатор.

Откачени, разхлабени

Ръчна
помпа за изводи
или корозирали
захранване с гориво

на акумулатора

за захранване с гориво, за да обезвъзСлед като поправите
душите.
Продължавайте да я движите
корозиралата част,
6-111
нагоре-надолу,
докато силата
свържете изводите
здраво ѝ на работа
се увеличи.

Откачен, разхлабен или
След като поправите
2. Без да
натискате част,
педала на газта, стартикорозирал извод на заземякорозиралата
―
двигателя.
ващия кабел на стартерарайте
свържете
изводите здраво

Когато горивото свърши

Прекалено висок вискозитет
Сменете
масло с
Стартиране
насдвигателя
на моторното масло
подходящ вискозитет Вижте 6-134
стр. 4-4
Стартерът или ел. системата
―
са в неизправност

Когато горивото свърши, в горивната система ще
навлезе въздух, така че само презареждането
с гориво няма да е достатъчно за стартиране
на двигателя. Използвайте следните методи за
обезвъздушаване на горивната система.

ЗАБЕЛЕЖКА

Селекторът на предавките Задайте селектора на
не е в позиция Р или N• Ако двигателят
предавките не
в позиция
4-4
стартира или спира,
(модели с автоматична веднага
Р или
N (модели
4-141
след
като е сстартирал, отново
автоматична трансмисия)
Стартерът трансмисия)
изпълнете процедурата от стъпка 1.
не се
Скоростният лост не е
Задайте скоростния лост
завърта
N (моделидвигателя,
с
или е слаб в позиция N (модели с3. Следв позиция
като стартирате
го
оста4-4
механична трансмисия
механична трансмисия
вете да работи на празен ход 4-138
поне 1
с пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране) минута.
влизане и стартиране)

натиснете
педала
Педалът на спирачката4. Бавно
Натиснете
педала
на на газта докрай,
увеличите
оборотите
на двигателя,
(модели с автоматична за да
спирачката
(модели
с
трансмисия) или педалъти вдигнете
автоматична
трансмисия)
крака
си от педала, когато
4-4черна съединителя (модели стрелката
или педала
на съединителя
на тахометъра
приближи
с механична трансмисия)вената
(модели
механична тази процедура
4-136
зонас (повторете
не е натиснат (модели с
трансмисия) (модели
няколко
пъти).система за
пасивна система за
с пасивна
влизане и стартиране)5. Ако влизане
и стартиране)
не можете
да стартирате двигателя,

Двигателят
не
стартира

СЪВЕТ

Пасивната система за
влизане и стартиране
не е проверена

опитайте
отново
от стъпка
Проверете
дали
носите 1.
електронния ключ

4-4

Сменете батерията

3-17

Пасивната система за влизане

• Недостатъчното обезвъздушаване може да доведе до неизправност в двигателя.
―
и стартиране е в неизправност
Обезвъздушаването на горивната система трябва винаги да се извършва по
Уверете се, че няма течове
правилната процедура.
Няма гориво
―
и заредете с гориво

• Недостатъчното обезвъздушаване може да доведе до неправилна работа на
Въздух
в горивната
система
Обезвъздушете
ситемата
7-29
двигателя. Също така
може
да светне
светлинният
индикатор
за неизправност
Горивният
филтър„Посетете
е задръстеннай-близкия сервиз“.
―
(MIL) или светлинният
индикатор
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Когато светне предупредителният индикатор
за генератора

Стр. за
светне предупредителният
индикатор
Причина
Коригираща
мярка
справка
за налягането
на моторното
масло
Изтощен акумулатор
Презаредете или сменете
7-26

Когато
Признак

Откачени, разхлабени
След
като поправите индикатор светКогато този
предупредителен
или корозирали изводи
корозиралата
част,
не, налягането
на моторното
масло е6-111
прекана акумулатора
свържете
изводите
здраво
лено ниско.
Незабавно
спрете
автомобила на

Когато този предупредителен индикатор светне, зарядната система може да е повредена.
Незабавно спрете автомобила на безопасно
място, направете проверка и вземете мерки.

безопасно
място,
спрете двигателя, напраОткачен, разхлабен или
След
като поправите
корозирал извод на заземякорозиралата
част,мерки.
―
вете проверка
и вземете
ващия кабел на стартера
свържете изводите
здраво
Предупредителен
индикатор
за налягането

Предупредителен индикатор
за генератора
Вижте стр. 4-63

на моторното
масло
Вижте стр. 4-58
Прекалено висок вискозитет
Сменете
с масло с
6-134
на моторното масло
подходящ вискозитет

Проверка и мерки

Проверка и мерки

Стартерът или ел. системата
―
са в неизправност 1. Проверете нивото на моторното масло.

Проверете дали ремъкът за вентилатора е
скъсан или хлабав.
• Ако ремъкът за вентилатора е хлабав,
регулирайте обтягането.
• Ако няма нередности в ремъка за вентилатора, се свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
Аксесоарен ремък
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2. Ако нивото
населектора
моторното
Селекторът на предавките
Задайте
на масло е прекапроверете
за течове и добавете
не е в позиция Р или N лено ниско,
предавките
в позиция
4-4
(модели с автоматичнамасло.Р или N (модели с
4-141
автоматична трансмисия)
Стартерът трансмисия)
3. Когато нивото на моторното масло е норне се
и нямаскоростния
течове, масленият
филтър
Скоростният лост не е малноЗадайте
лост
завърта
в позиция
N (модели
с
е задръстен.
Сменете
го. Сменете
или е слаб в позиция N (модели с може да
4-4
механична трансмисия масления
механична
трансмисия
филтър
при оторизиран4-138
сервиз
с пасивна система за на Isuzu.
с пасивна система за
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)

Вижте стр. 6-50

4. Когато нивото на моторното масло е нор-

ВНИМАНИЕ
• Не шофирайте автомобила, когато предупредителният индикатор свети.
Акумулаторът може да се изтощи.

Педалът на спирачката
Натиснете педала на
малноспирачката
и масленият
филтър не е задръстен,
(модели с автоматична
(модели с
но има
теч на масло,
се свържете с найтрансмисия) или педалът
автоматична
трансмисия)
близкия
сервиз на Isuzu.4-4
на съединителя (модели
илиоторизиран
педала на съединителя
с механична трансмисия)
(модели с механична
4-136
масло (модели Вижте стр. 6-22
не е натиснат (модели сМоторно
трансмисия)
пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)
ВНИМАНИЕ

Двигателят
не
стартира

Проверете дали носите

Пасивната система за

електронния
ключ
• Не шофирайте автомобила,
когато предупредителният
индикатор
свети.
влизане и стартиране
не е двигателя.
проверена
Това може да повреди
Сменете батерията
Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност

ЗАБЕЛЕЖКА

Няма гориво

4-4
3-17
―

Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

• През зимата, когато температурата на моторното масло е ниска, а вискозитетът му
е висок, индикаторът
можев горивната
да светнесистема
за известно
време. Той ситемата
ще изгасне, когато
Въздух
Обезвъздушете
7-29
двигателят загрее. Горивният филтър е задръстен
―
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

Когато светне предупредителният индикатор
Системата Common Rail

е в неизправност
Ако светнат предупредителният
и светлинният индикатор, вижте глава 4.
Системата за предварително
Предупредителни и светлинни
загряване е в неизправност

индикатори

―
―

Вижте стр. 4-50
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Когато двигателят прегрее

Ако мощността на двигателя спадне и стрелката на уреда за измерване на температурата
на охлаждащата течност премине горната граница на безопасната зона, навлезе след
това в зона Н и мига в същото време, двигателят е прегрял. Ще светне предупредителният
индикатор и ще прозвучи предупредителният звуков сигнал за прегряване на двигателя.
От радиатора ще избликне или гореща вода, или пара. Незабавно вземете следните
мерки.
1. Включете аварийните светлини и незабавно отбийте на безопасно място,
където няма да пречите на трафика
(банкет, аварийна лента), и паркирайте.
Безопасна
зона

Английски

2. Намалете температурата на двигателя
за малко, докато той работи на празен
ход.

Турски

Предупредителен индикатор за
прегряване на двигателя
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако от двигателното отделение излиза пара или се чуват необичайни
шумове, незабавно спрете двигателя
и се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu. Ако това се случи,
не отваряйте предния капак, тъй като
може да се изгорите с гореща вода,
която може да избликне.

СЪВЕТ
• Не спирайте двигателя веднага. В противен случай той може да блокира.
• Изключете климатика, ако работи.
• Спрете двигателя, ако стрелката на
уреда за измерване на температурата
на охлаждащата течност не се връща
надолу дори докато двигателят работи на празен ход. Свържете се с найблизкия оторизиран сервиз на Isuzu.
3. Когато стрелката на уреда за измерване на температурата на охлаждащата течност се върне в средата на
безопасната зона, спрете двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Признак
Причина

Коригираща мярка

Стр. за
справка

Изтощен
Презаредете
сменете
7-26
• Дори когато двигателят
е акумулатор
спрян, охлаждащата
течност или
в радиатора
остава
под налягане. Ако Откачени,
веднага свалите
капачкатаСлед
на радиатора,
може да избликне
разхлабени
като поправите
гореща вода или пара
и да ви изгори.
течност
в разширителния
или корозирали
изводиОхлаждащата
корозиралата
част,
6-111
акумулатора
свържете
изводите
здраво
съд също може да на
е гореща.
Ако веднага свалите
капачката,
може
да избликне
гореща вода и да ви изгори.
Откачен, разхлабен или

След като поправите

корозирал
на заземячаст,
―
• Когато сваляте капачката
наизвод
радиатора
и на корозиралата
разширителния
съд, използвайте
ващия
кабелкапачката,
на стартераи я завъртете
свържете изводите
дебела кърпа, за да
покриете
бавно. здраво
Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с
на моторното масло
подходящ вискозитет

6-134

4. Проверете нивото на охлаждащата течност
Стартерът или ел. системата
в разширителния съд и радиатора, след
―
са в неизправност
като двигателят се охлади достатъчно.
Селекторът на предавките
Задайте
на
Ако нивото
неселектора
е достатъчно,
добавете
не е в позиция Р или N охлаждаща
предавките
в позиция
4-4
течност.
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
Също
така
проверете
дали
ремъкът
на
автоматична трансмисия)
Стартерът трансмисия)
вентилатора
е
разхлабен,
или
повреден.
не се

Скоростният лост не е
Задайте скоростния лост
завърта
в позиция N (модели с
или е слаб в позиция N (модели с
4-4
СЪВЕТ механична трансмисия
механична трансмисия
4-138
с пасивна система за
с пасивна система за
влизане
стартиране)
и стартиране)
• Уверете се, че стрелката
на иуреда
за измерване влизане
на температурата
на охлаждащата

течност е под С, преди
да добавите
охлаждаща течност.
Добавянето
Педалът
на спирачката
Натиснете
педала на на охлаждаща
Двигателят
(модели не
с автоматична
спирачката
(модели
течност, докато двигателят
се е охладил достатъчно,
може
да гос повреди.
не
трансмисия) или педалът
автоматична трансмисия)
стартира
• Когато сте използвали
чешмяна
вода
като
охлаждаща
течност
само при спешни
4-4
на съединителя (модели
или педала на съединителя

случаи, регулирайтес концентрацията
на охлаждащата
течност
възможно най-скоро.
механична трансмисия)
(модели
с механична
4-136
не е натиснат (модели с
пасивна система за
влизане и стартиране)

трансмисия) (модели
с пасивна система за
влизане и стартиране)

Предупредителен звуков сигнал

Проверете дали носите
Вижте стр.4-4
4-106
Пасивната система за
електронния ключ
влизане и стартиране
Охлаждаща течност на двигателя
не е проверена
Сменете батерията Вижте стр.
3-17
6-36
Пасивната система за влизане
Аксесоарен ремък
и стартиране е в неизправност
Няма гориво

Вижте стр.
―6-50

Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―
7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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Когато светлината не светва

Метод на изваждане
Признак

предмети към себе си, за да я отворите. В

Откачени, разхлабени
След като поправите
отворено
положение я дръпнете нагоре, доили корозирали изводи
корозиралата част,
6-111
като
се
откачи
от изводите
пантите, здраво
за да я извадите.
на акумулатора
свържете

Светлини → Вижте стр. 6-106

За да я инсталирате, извършете процедурата

Откачен, разхлабен или
След като поправите
по изваждането
в обратен
корозирал извод на заземякорозиралата
част, ред.
ващия кабел на стартера
свържете изводите здраво

Смяна на предпазителите и релетата

Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с
на моторното масло
подходящ вискозитет
Стартерът или ел. системата
са в неизправност

• Не е необходимо да отваряте или затваряте капака, освен ако не е установен
проблем.

Селекторът на предавките
не е в позиция Р или N
(модели с автоматична
Стартерът трансмисия)
не се
Скоростният лост не е
завърта
или е слаб в позиция N (модели с
механична трансмисия
с пасивна система за
влизане и стартиране)

• Конструкцията на кутията за предпазителите и релетата прави трудно
навлизането на вода. Но ако разлеете вода или друга напитка върху капака, го
забършете, преди да го отворите.
• Зоната около капака се нагрява, когато шофирате автомобила, но това е
нормално.

Предпазителите и релетата се намират в кабината и в двигателното отделение. Когато
проверявате или сменяте предпазителите или релетата в кабината, извадете кутията
за съхранение на малки предмети, разположена в долната част на инструменталния
панел от страната на водача. Когато проверявате или сменяте предпазителите или
релетата в двигателното отделение, отворете капака на кутията за предпазителите и
релетата, разположена в предната лява част на двигателното отделение.
Вижте диаграмата на кутията за предпазителите за разположението на предпазителите
и релетата, както и за ампеража на предпазителите.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Разположението на предпазителите в кабината е показано на обратната страна на
кутията за съхранение на малки предмети.

―

Метод на инсталиране

СЪВЕТ

Местоположение на предпазителите и релетата

Изваждане на кутията за съхранение
Стр. за
Коригираща мярка
на малки предмети
справка

кутията заили
съхранение
на 7-26
малки
Изтощен акумулаторДръпнете
Презаредете
сменете

Ако външните или вътрешните светлини не светват, вижте раздел 6.

Когато светлините не светят или не мигат или оборудването на електрическата
система не работи, проверете дали не е изгорял някой от предпазителите.

Причина

7-25

Двигателят
не
стартира

6-134
―

Задайте селектора на
предавките в позиция
Р или N (модели с
автоматична трансмисия)

4-4
4-141

Задайте скоростния лост
в позиция N (модели с
механична трансмисия
с пасивна система за
влизане и стартиране)

4-4
4-138

Педалът на спирачката
(модели с автоматична
трансмисия) или педалът
на съединителя (модели
с механична трансмисия)
не е натиснат (модели с
пасивна система за
влизане и стартиране)

Натиснете педала на
спирачката (модели с
автоматична трансмисия)
или педала на съединителя
(модели с механична
трансмисия) (модели
с пасивна система за
влизане и стартиране)

4-4
4-136

Пасивната система за
влизане и стартиране
не е проверена

Проверете дали носите
електронния ключ

4-4

Сменете батерията

3-17

Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност
Няма гориво

―
Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―
7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―

7-26

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Смяна на предпазители

Предпазител

1. Преди да смените предпазителите,
превключете режима на мощност на
OFF (модели с пасивна система за
влизане и стартиране) или завъртете
контактния ключ в позиция LOCK
(модели без пасивна система за
влизане и стартиране) и дръпнете
лоста за ръчната спирачка.
2. Сложете екстрактора за предпазители
върху предпазителя и го извадете.
(Екстракторът се съхранява в кутията
за предпазителите в двигателното
отделение.)

Предпазител

Реле
Екстрактор

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Признак

Причина
Изтощен акумулатор
Откачени, разхлабени
или корозирали изводи
на акумулатора

Нормален

7-27

3. Ако предпазителят изглежда като дясСтр. за
мярка
ната Коригираща
половина на
диаграмата
вляво,
справка
значи е изгорял. Заменете го с резервен
Презаредете или сменете
7-26
предпазител. Резервните предпазители
След
като поправите
се
съхраняват
в кутията в двигателното
корозиралата
част,
6-111
отделение
и в инструменталния
панел.
свържете изводите здраво

Откачен, разхлабен или
След
като поправите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
корозирал извод на заземя- корозиралата част,
―
ващия
кабел на стартера
свържете изводите здраво
Изгорял

• Използвайте предпазители със

Прекалено висок вискозитетсъщия
Сменете
с масло
ампераж
зассмяната. 6-134
на моторното масло
вискозитет
Неподходящ
използвайте
други предпазители
Стартерът или ел. систематаосвен предназначените за това.
―
са в неизправност

• Ако използвате други предпазители,

Селекторът на предавките може
Задайте
селектора напожар или да
да причините
не е в позиция Р или N
предавките
в позиция
4-4
повредите
оборудването.
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
• Ако
новите предпазители
автоматична
трансмисия) изгарят
Стартерът трансмисия)
веднага, се свържете с най-близкия
не се
Скоростният лост не е
Задайте скоростния
лост
завърта
оторизиран
сервиз на
Isuzu.
в позиция N (модели с
или е слаб в позиция N (модели с
4-4
механична трансмисия
механична трансмисия
4-138
с пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)

ЗАБЕЛЕЖКА

Педалът на спирачката
Натиснете педала на
Двигателят
(модели с автоматична
• При модели с автоматична
трансмисия и спирачката
Пасивна (модели
системас за влизане и
не
трансмисия) или
педалът
автоматична
стартиране, ако предпазителят
за светлините
за
заден ход етрансмисия)
изгорял или е сменен,
стартира
4-4
на съединителя (модели
или педала на съединителя

предупредителният
индикатор за проверка на системата
може да светне на мулти
с механична трансмисия)
(модели с механична
4-136
информационния дисплей.
Когато
това
се
случи,
извършете
следната процедура:
не е натиснат (модели с
трансмисия) (модели
- Задайте селекторапасивна
на предавките
на режим
захранване
системавзапозиция N,спревключете
пасивна система
за
и стартиране)
влизане
и стартиране)
ON и го оставете завлизане
5 секунди
или повече или докато
предупредителният
индикатор
за проверка на системата
изгасне.
Проверете дали носите
Пасивната
система за
4-4
електронния
ключ
- За да стартирате двигателя,
следвайте обичайната
процедура
за стартиране, след
влизане и стартиране
не
е
проверена
като веднъж превключите захранването на OFF.
Сменете батерията
3-17
Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност
Стартиране на двигателя
Няма гориво

Смяна на релета

→ Вижте стр. 4-4
Уверете се, че няма течове
―
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен

За смяна на релетата се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на Isuzu.
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

7-29
―
―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―

7-28

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Когато шофирате по лоши пътища
Ако автомобилът заседне в кал, натискането
на педала на газта повече от необходимото
само ще вкопае автомобила по-дълбоко в
калта и ще направи по-трудно изваждането
му. Сложете камъни, клони от дървета или
одеяла под гумите, за да създадете сцепление или няколко пъти задвижвайте автомобила напред и назад, за да използвате
инерцията му, за да го извадите.

7-29

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Теглене
Причина

Признак

Коригираща мярка

Стр. за
справка

Изтощен акумулатор
Презаредете
или сменете
7-26
За да преместите неизправен
автомобил, е най-добре
да разчитате
на най-близкия
оторизиран сервиз на Откачени,
Isuzu илиразхлабени
на репатратор. Ако
е възможно, следвайте
Следтова
като не
поправите
корозиралата част,
6-111
следните процедури. или корозирали изводи
на акумулатора

свържете изводите здраво

ващия кабел на стартера

свържете изводите здраво

Когато теглите, използвайте подходящо оборудване и се съобразявайте с местните
Откачен,
разхлабен
или
След
като поправите
законови разпоредби. Не
се опитвайте
да стартирате
двигателя,
като бутате или теглите
корозирал извод на заземя- корозиралата част,
―
автомобила.

Десен волан

Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с
ВНИМАНИЕ
на моторното масло
подходящ
вискозитет

6-134

Стартерът или ел. системата
• Не теглете автомобил под ъгъл
―
са в неизправност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

над 15°. Това може да упражни

Селекторът на предавките прекалено
Задайте селектора
на
голямо напрежение
върху
не е в позиция Р или N
предавкитеи вда
позиция
4-4
автомобила
го повреди.
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
• Прикрепвайте
само към куката
трансмисия)
автоматична въже
трансмисия)
Стартерът
Кука
за теглене. Прикрепването на въже
не се
Скоростният лост не е
Задайте
скоростния
лост
завърта
към
друга част
на автомобила
може
N (модели с
или е слаб в позиция N (модели с
4-4
давгопозиция
повреди.
механична трансмисия
механична трансмисия
4-138
с пасивна система за
с пасивна
за хора около
• Уверете
се,система
че няма
влизане и стартиране)
влизане
и стартиране)
въжето
и куката
за теглене, преди да

• Когато автомобилът е заседнал и наблизо има предмети или хора, не задвижвайте автомобила напред и назад. В противен случай той внезапно може да се
освободи от засядането и да нарани близкостоящи хора или предмети.

ЗАБЕЛЕЖКА
• На кален път с автомобил с автоматична трансмисия, когато натиснете педала
на спирачката, можете да потеглите от място в ръчен режим на 2-ра предавка и
да зададете селектора на предавките в позиция + (към по-горна предавка). Това
осигурява по-добро сцепление и по-безопасна работа на автомобила.

Педалът на спирачката
(модели с автоматична
трансмисия) или педалът
на съединителя (модели
с механична трансмисия)
не е натиснат (модели с
пасивна система за
влизане и стартиране)

Ляв
волан
Двигателят
не
стартира

• Ако искате да освободите автомобила от кал, по която гумите могат да поднесат
леко чрез увеличаване на оборотите на двигателя, можете да натиснете бутона
за изключване на Електронната стабилизираща система, за да дезактивирате
само системата за контрол на сцеплението (TCS).

Пасивната система за
влизане и стартиране
не е проверена

• При модели със заключване на диференциала използвайте заключването,
когато искате да освободите автомобила от калта.
Автоматична трансмисия
→ Вижте стр. 4-147
Електронна стабилизираща система
(ESC)
→ Вижте стр. 4-164
Бутон за заключване на задния
диференциал
→ Вижте стр. 4-128

започнете
теглите
Натиснетеда
педала
на автомобила.
спирачката
с автомобилът
Ако
въжето се(модели
скъса или
трансмисия)
се автоматична
откачи от куката
и понесе щети,
4-4
или педала на съединителя
стоящите наблизо хора може също
(модели с механична
4-136
датрансмисия)
бъдат наранени,
а предметите −
(модели
повредени.
с пасивна система за
влизане и стартиране)

• Куката се използва за теглене на
Проверетес дали
носите
автомобил
приблизително
същата
4-4
електронния ключ
маса като теглещия автомобил по
Сменете
3-17
хубав
път. батерията

Пасивната система за влизане
• Следвайте инструкциите на произво―
и стартиране е в неизправностдителя на оборудването.
Кука

Няма гориво

Уверете
че няма течове
• Трябва
да се,
се използва
отделна ―
и заредете с гориво
верига за обезопасяване.

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата

• Не теглете автомобил, който е

7-29

Използваем
Горивният филтър е задръстен
―
свързан с друг автомобил.
обхват на
r
въжето за Стартерът
Загрейте
горивната
тръба
с
• Ако автомобилът не помръдва дори
r
теглене се завърта Горивото е замръзнало
гореща
вода илиспрете
изчакайте
―
когато
го теглите,
тегленето.

да се затопли

Използваем
обхват на
въжето за
теглене

r
r

Системата Common Rail
е в неизправност

Свържете
се
с
най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu или с
―
Пътна помощ.

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―

7-30

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Когато теглят автомобила ви
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Преди да започне тегленето се уверете, че куката за теглене е в добро състояние
и че фиксиращите болтове са затегнати добре.

ВНИМАНИЕ
• Когато е възможно, теглете автомобила със стартиран двигател. Ако двигателят
не е стартиран:
- Спирачките няма да са толкова ефективни;
- Воланът ще е труден за управление;
- Воланът може да се заключи, което ще направи невъзможно управлението му.
Това е изключително опасно (особено когато ключът е изваден).
• При модели с пасивна система за влизане и стартиране, когато напрежението на
акумулатора на автомобила е ниско, е възможно да не можете да превключите
режима на мощност. Това ще попречи на отключването на волана. Ако това се
случи, използвайте кабели за зареждане (продавани отделно) и акумулатора на
друг автомобил, за да превключите режима на мощност (отключите волана).
• При модели с пасивна система за влизане и стартиране, когато бутонът Start/Stop
на двигателя е в неизправност, воланът няма да може да се отключи и тегленето
няма да е възможно.
[Поръчайте репатратор в следните ситуации]
• Когато автомобилът трябва да се спусне по дълъг склон.
(Спирачките може да прегреят и да станат неефективни.)
• Когато автомобилът се повреди на магистрала.

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
СЪВЕТ
Признак

Причина

Коригираща мярка

7-31
Стр. за
справка

акумулаторавтомобила,
Презаредете
или сменете
7-26
• Когато е възможно,Изтощен
транспортирайте
без колелата
да се докосват
до пътя, с помощтаОткачени,
на платформа
и др. Ако не След
можете
дапоправите
избегнете тегленето на
разхлабени
като
или корозирали изводи колела
корозиралата
автомобила с предните/задните/всички
на пътя, гочаст,
теглете със скорост
6-111
на акумулатора
30 км/ч или по-малко
на разстояние в рамкитесвържете
на 80 км.изводите здраво
Откачен,
разхлабен
или
След като поправите
• При автомобили с 4WD
задайте
бутона
за превключване
в режим 4WD в позиция
извод на
заземя- корозиралата
част, е изгаснал. Ако
―
2H и се уверете, корозирал
че светлинният
индикатор
за режим 4WD
ващия кабел на стартера
свържете изводите здраво
светлинният индикатор за режим 4WD не изгасне, транспортирайте автомобила,
без колелата да сеПрекалено
докосват до
пътя,
с помощта
на платформа
висок
вискозитет
Сменете
с масло с и др.
на моторното масло

подходящ вискозитет

6-134

• При модели с 2WD без окачване с висок просвет свалете капака на удължителя
илипред
ел. системата
на предната броня,Стартерът
разположен
предната кука за теглене, преди да закачите
―
са в неизправност
въже за предната кука.
Селекторът на
предавките Задайте
селектора
на
• Ако механичната трансмисия,
автоматичната
трансмисия
или диференциалът
не е в позиция Р или N
предавките в позиция
са повредени, транспортирайте автомобила, без колелата да се докосват4-4
до
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
пътя, с помощта натрансмисия)
платформа и др.
автоматична трансмисия)
Стартерът
не се
Скоростният лост не е
Задайте скоростния лост
завърта
в позиция N (модели с
или е слаб в позиция N (модели с
ЗАБЕЛЕЖКА
механична трансмисия
механична трансмисия
с пасивна система за
с пасивна система за
влизане
стартиране)
• В зависимост от модела
щеи стартиране)
има една или двевлизане
предни икуки
за теглене.

Двигателят
не
стартира

4-4
4-138

Педалът на спирачката
Натиснете педала на
(модели с автоматична
спирачката (модели с
Бутон автоматична
за режим 4WD
трансмисия) или педалът
трансмисия)
→ Вижте стр.4-4
4-338
на съединителя (модели
или педала на съединителя
с механична трансмисия)
(модели
с механична
Пасивна
система
за влизане и 4-136
не е натиснат (моделистартиране
с
трансмисия) (модели
→ Вижте стр. 3-20
пасивна система за
с пасивна система за
Start/Stop
на двигателя (модели с
влизане и стартиране)Бутон влизане
и стартиране)

Пасивна система за влизане и

Проверете дали носите
Пасивната система за стартиране)
4-112
електронния ключ → Вижте стр.4-4
влизане и стартиране
Когато акумулаторът се разреди
не е проверена
Сменете батерията
3-17

→ Вижте стр. 7-16

Пасивната система за влизане
Бутон за заключване на задния
и стартиране е в неизправност

диференциал

Няма гориво

Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―

→ Вижте стр. 4-128
―
7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―

7-32

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Всички колела са на пътя
Когато е възможно да се управлява воланът,
автомобилът може да бъде теглен с всички
колела на пътя.

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Признак

Системата за усилване обаче няма да
работи, ако двигателят не може да бъде
стартиран.

4. По време на теглене внимателно наблюСтр. за
Коригираща
давайте стоповете
на мярка
теглещия автомобил,
справка
за да предотвратите отпускането на въжето.
Изтощен акумулатор
Презаредете или сменете
7-26
Теглете автомобила внимателно, като се
Откачени, разхлабени уверите,
Следче
като
поправите
върху
него не са приложени
или корозирали изводи силенкорозиралата
част,
натиск или странични
сили. 6-111
Причина

на акумулатора

свържете изводите здраво

Предните колела не се докосват до
Откачен, разхлабен или
пътя След като поправите
корозирал извод на заземя- корозиралата част,

1. Свалете капака на удължителя на
предната броня. Застанете с лице към
капака, дръпнете левия му ръб, за да
освободите лостчетата и след това
плъзнете капака, за да го свалите.

Капак

7-33

―
ващия кабел на стартера
свържете
изводите
здраво
При модели
с механична
трансмисия
задайте

скоростния лост в позиция N и освободете

Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с
6-134
модели с автоматична
на моторното маслоръчната спирачка.
подходящ При
вискозитет

трансмисия задайте селектора на предавките

Стартерът или ел. системата
в позиция N и освободете ръчната спирачка.
―
са в неизправност

При автомобили с 4WD задайте бутона за

1

Селекторът на предавките
Задайте
селектора
превключване
в режим
4WDнав позиция 2H и се
не е в позиция Р или
N
предавките
в позиция
уверете,
че
светлинният
индикатор за 4-4
режим
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
4WD е изгаснал.
автоматична трансмисия)
Стартерът трансмисия)
не се
Бутон за режим 4WD
→ Вижте стр. 4-338
Скоростният лост не е
Задайте скоростния лост
завърта
с
в колела
позиция Nне
(модели
с
или е слаб в позиция N (модели
Задните
се докосват
до
4-4
механична трансмисия
механична трансмисия
пътя
4-138
с пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)
влизанесимеханична
стартиране)трансмисия,
1. При модели

2
Лостче

Десен волан

Кука

2. Здраво закрепете въже за предната кука
за теглене от същата страна. Водачът
трябва да е в кабината, за да управлява
волана и спирачката. Превключете режима на мощност на ACC (модели с пасивна
система за влизане и стартиране) или
завъртете контактния ключ в позиция
ACC (модели без пасивна система за
влизане и стартиране).

Двигателят
не
стартира

3. При модели с механична трансмисия
задайте скоростния лост в позиция N и
освободете ръчната спирачка.
При модели с автоматична трансмисия
задайте селектора на предавките в позиция N и освободете ръчната спирачка.
При автомобили с 4WD задайте бутона
за превключване в режим 4WD в позиция 2H и се уверете, че светлинният
индикатор за режим 4WD е изгаснал.

Ляв волан

Бутон за режим 4WD → Вижте стр. 4-338

задайте скоростния лост в позиция N.

Педалът на спирачката
Натиснете педала на
с автоматична
(модели с автоматична При модели
спирачката
(модели с трансмисия
задайте
селектора
на предавките в
трансмисия) или педалът
автоматична
трансмисия)
4-4
на съединителя (моделипозиция
или N.
педала на съединителя
с механична трансмисия)
(модели с механична
4-136 за
При автомобили
с 4WD задайте бутона
не е натиснат (модели спревключване
трансмисия)
(модели
в режим
4WD в позиция 2H
пасивна система за
с пасивначе
система
за
и се уверете,
светлинният
индикатор за
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)

режим 4WD е изгаснал.

дали носите
Пасивната системаБутон
за
за Проверете
режим 4WD
→ Вижте стр.4-4
4-338
електронния ключ
влизане и стартиране
2. Обезопасете волана, за да го поддържате в
не е проверена
Сменете батерията
3-17

изправено положение. Превключете режи-

Пасивната система за влизане
ма на мощност на ACC (модели с пасивна
―
и стартиране е в неизправност
система за влизане и стартиране) или
Няма гориво

завъртете
контактния
ключ
в позиция ACC
Уверете
се, че няма
течове
―
(модели
без пасивна
система за влизане
и
и заредете
с гориво
стартиране).

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата

СЪВЕТ

Горивният филтър е задръстен

7-29
―

Загрейте горивната тръба с
Стартерът
гореща
или изчакайте
Горивото
замръзналоволана,
се завърта
• По време
на теглене,
ако езаключите
катовода
превключите
режима ―на
да се затопли

мощност на OFF (модели с пасивна система за влизане и стартиране) или
завъртите контактния
ключ вCommon
позицияRail
LOCK (модели без пасивна система за
Системата
―
е в неизправност
влизане и стартиране),
може да повредите заключващия механизъм.

Кука

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Когато теглите друг автомобил

Тъй като автомобилът не е оборудван със задна кука за теглене, той не може да тегли
други автомобили.

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Система
Признак

7-35

Стр. за
за спешни
обажданияКоригираща
(Система
eCall)справка
Причина
мярка

Изтощен акумулатор
илиосъществява
сменете
7-26
Системата за спешни обаждания
(Система eCall) еПрезаредете
система, която
спешни
обаждания чрез системи
за сателитна навигацияСлед
(Глобална
сателитна навигационна
Откачени, разхлабени
като поправите
система).
или корозирали изводи
корозиралата част,
6-111
Системата eCall се активира
на базата на спешното
обаждане
до 112здраво
по подразбиране.
на акумулатора
свържете
изводите
Когато въздушните възглавници се активират, Системата eCall автоматично ще позвъни
разхлабенномер
или за След
катоповиквания
поправите 112, започвайки
спешно на кол център Откачен,
на европейския
спешни
корозирал
извод на заземя- корозиралата част,
―
разговор с оператор в кол
центъра.
ващия кабел на стартера
свържете изводите здраво
Освен това в аварийна ситуация като пътен инцидент или внезапно неразположение
вие можете ръчно да отправите
обаждане Сменете
чрез Системата
като натиснете
Прекаленоспешно
висок вискозитет
с масло eCall,
с
6-134
на моторното
масло
подходящ
вискозитет
бутона SOS в автомобила,
за да стартирате
разговор
с оператор
в кол центъра.
Когато осъществяватеСтартерът
спешноилиобаждане,
Системата eCall предава следната
ел. системата
―
информация, която е необходима
на аварийните служби.
са в неизправност
• Идентификационен номер на автомобила
Селекторът
на лекотоварен)
предавките Задайте селектора на
• Тип автомобил (пътнически
или
не е в позиция
Р или N (бензин/дизел/природен
предавките в позициягаз/пропан-бутан/
4-4
• Тип задвижваща система
на автомобила
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
електричество/водород)
трансмисия)
автоматична трансмисия)
Стартерът
• Последните
три местоположения и посока на пътуване на автомобила
не се
• Регистър на автоматичното
активиране
часа на активация
Скоростният
лост не е на системата
Задайте и
скоростния
лост
завърта
Тази информация
се запазва
за N13(модели
часа след
осъществяване
на спешното
обаждане.
в позиция
с
в позиция N (модели
с
или е слаб
4-4
Системата eCall обработва
личнитрансмисия
данни съгласно механична
следните регламенти:
механична
трансмисия
4-138
с пасивна
система за
с пасивна система за
• Регламент (ЕС) 2017/78,
2017/79
влизане
и стартиране)
Системата eCall не следи
автомобила
постоянно. влизане и стартиране)
Ако по време на обаждане
няманаотговор,
ще бъдеНатиснете
изпратенапедала
помощ
Педалът
спирачката
напо усмотрение на
Двигателят
оператора.
(модели с автоматична
спирачката (модели с
не
стартира

трансмисия) или педалът

автоматична трансмисия)
4-4
или педала на съединителя
(модели с механична
4-136
не е натиснат (модели с
трансмисия) (модели
• В зависимост от ситуацията
спешното
може да
не бъде
пасивна система
за обаждане
с пасивна
система
за осъществено
и стартиране)възглавници
влизанеса
и стартиране)
автоматично, доривлизане
когато въздушните
се активирали. В такъв
на съединителя (модели
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
с механична трансмисия)

случай се обадетеПасивната
ръчно чрез
бутона
се обадете
спешна помощ,
Проверете
далина
носите
система
за SOS или
4-4
електронния
ключ телефон около
без да използвате Системата
eCall (като използвате
обществен
влизане и стартиране
не
е
проверена
автомобила и др.).
Сменете батерията
3-17
Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност
Няма гориво

―
Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―
7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

ВНИМАНИЕ
• Системата eCall използва мобилна телефонна мрежа. Ето защо, когато
автомобилът ви се намира извън зоната на обхват на мрежата или в среда, в
която радио комуникацията е лоша (при лоши метеорологични условия, в тунел,
под земята, на труден терен и др.), системата може да не работи правилно.
• Когато Глобалната сателитна навигационна система не получава сигнал,
Системата eCall може да не работи правилно.
• Когато автомобилът претърпи изключително силен удар и Системата eCall е
повредена, тя може да не работи правилно.
• Може да има разлика между информацията за местоположението на автомобила,
изпратена на кол центъра, и реалното местоположение на автомобила. Ако е
възможно, информирайте оператора за значими обекти около местоположението
на автомобила по време на обаждането.
• Системата eCall е оборудвана с резервна батерия, която гарантира работата на
системата, дори когато акумулаторът на автомобила е повреден при инцидент
или поради друга причина.
- Системата eCall използва резервната батерия за автоматичното или ръчното
спешно обаждане. След като резервната батерия бъде използвана, я сменете.
За смяна на резервната батерия се свържете с най-близкия оторизиран сервиз
на Isuzu.
- Експлоатационният живот на резервната батерия е приблизително 3 години. За
смяна на резервната батерия се свържете с най-близкия оторизиран сервиз на
Isuzu.
- Когато резервната батерия не е в нормалното си състояние, светлинният
индикатор светва в червено. В този случай се свържете с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu. Вижте раздел „Светлинен индикатор/Звуков сигнал“ за повече
подробности.

ЗАБЕЛЕЖКА
Признак

Коригираща мярка

Изтощен
• Не натискайте бутона
SOS акумулатор
освен при спешни Презаредете
ситуации. или сменете

Стр. за
справка
7-26

Откачени,
разхлабени
След като
• Антената на Системата
eCall
е монтирана външно
на поправите
гърба на модула eCall,
или корозирали
корозиралата
част,
6-111
разположен под капака
в центъраизводи
на инструменталния
панел.
на акумулатора
свържете изводите здраво

• Когато е зададен режим захранване ON (модели с Пасивна система за влизане
Откачен, разхлабен или
След като поправите
и стартиране) или контактният ключ е в позиция ON (модели без Пасивна
корозирал извод на заземя- корозиралата част,
―
система за влизаневащия
и стартиране),
Системата свържете
eCall ще използва
акумулатора на
кабел на стартера
изводите здраво
автомобила.
Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с

6-134
• След като Системата
eCall се активира
звукът
на аудиосистемата
на моторното
масло автоматично,
подходящ
вискозитет
ще бъде спрян автоматично, за да не пречи на разговора с оператора. Но ако е
Стартерът или ел. системата
инсталирана неоригинална
аудиосистема на Isuzu, звукът ѝ няма да бъде спрян
―
са в неизправност
автоматично. Спрете звука на аудиосистемата ръчно.
Селекторът на предавките

Задайте селектора на

• Може да отнеме известно
времеРда
сеNсвържете
с кол центъра.
не е в позиция
или
предавките
в позиция

4-4

(модели
с автоматична
Р или
(модели
с
4-141
• След като се свържете,
разговорът
с оператора
не Nможе
да бъде
прекъснат
от
автоматична трансмисия)
Стартерът трансмисия)
автомобила.
не се

лост
не е
Задайте скоростния лост
• Когато езавърта
възможно,Скоростният
говорете към
микрофона.
или е слаб в позиция N (модели с
механична трансмисия
с пасивна система за
влизане и стартиране)

Двигателят
не
стартира

• Системата eCall не работи правилно извън температурния обхват, посочен подолу.
- Температурен обхват на работа: -40°C до 85°C
• Когато Системата eCall не работи правилно, обадете се на спешна помощ, без
да използвате Системата eCall (като използвате обществен телефон около
автомобила и др.).
• В следните случаи Системата eCall може да не работи правилно. В този случай
се обадете на спешна помощ, без да използвате Системата eCall (като използвате
обществен телефон около автомобила и др.).
- Когато автомобилът се намира извън обхвата на мобилната телефонна мрежа.
- Когато автомобилът се намира в среда, в която радио комуникацията е лоша
(при лоши метеорологични условия, в тунел, под земята, на труден терен и
др.).
- Когато Глобалната сателитна навигационна система не получава сигнал.
- Когато автомобилът претърпи изключително силен удар и Системата eCall е
повредена.

Причина
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в позиция N (модели с
механична трансмисия
с пасивна система за
влизане и стартиране)

Педалът на спирачката
Натиснете педала на
(модели с автоматична
спирачката (модели с
трансмисия) или педалът
автоматична
трансмисия)
Компоненти
на Системата
eCall
на съединителя (модели
или педала на съединителя
с механична трансмисия)
(модели с механична
не е натиснат (модели с
трансмисия) (модели
пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)
4
Проверете дали носите
Пасивната система за
електронния ключ
влизане и стартиране
не е проверена
1
Сменете батерията
Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност

Въздух в горивната система
Обезвъздушете ситемата
3

№

Горивният филтър е задръстен

Оборудване
Загрейте горивната тръба с

Стартерът

1

Бутон
SOS Горивото е замръзнало
се завърта

2

Светлинен индикатор

3

Модул eCall

4

Микрофон

4-4
4-136

4-4
3-17
―

Уверете се, че няма течове
2
и заредете
с гориво

Няма гориво

4-4
4-138

гореща вода или изчакайте
да се затопли

―
7-29
―
―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
ВНИМАНИЕ
• Не разглобявайте компонентите на Системата eCall. Това може да причини
неизправност в системата, което ще попречи на правилната ѝ работа.
• Не покривайте микрофона със стикери или други предмети.
• Не позволявайте вода или други течности да навлизат в мястото, където
е инсталиран модулът eCall. Ако той се намокри, това може да доведе до
неизправност в системата. Ако вода или други течности навлязат в мястото,
където е инсталиран модулът, свържете се с най-близкия оторизиран сервиз
на Isuzu.

СЪВЕТ
• Ако има проблем с компонентите на Системата eCall, свържете се с най-близкия
оторизиран сервиз на Isuzu.
• Ако по микрофона е полепнал прах или има замърсявания, забършете го със
суха кърпа.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Модулът eCall е разположен под капака в центъра на инструменталния панел.
• Силата на звука на микрофона не може да бъде регулирана.

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Признак

Активиране
на Системата
eCallмярка
Причина
Коригираща

7-39
Стр. за
справка

Когато е зададен режим
захранване
ON (модели
с Пасивнаили
система
Изтощен
акумулатор
Презаредете
сменетеза влизане
7-26 и
стартиране) или контактният ключ е завъртян в позиция ON (модели без Пасивна
Откачени, разхлабени
След като ще
поправите
система за влизане и стартиране),
светлинният индикатор
светне в червено за 3-4
или корозирали изводи
корозиралата част,
6-111
секунди. След това светлинният индикатор ще светне в зелено за 4 секунди и след
това
на акумулатора
свържете изводите здраво
ще изгасне, ако няма проблем в Системата eCall. След това Системата eCall може да
се използва.
Откачен, разхлабен или
След като поправите

СЪВЕТ

корозирал извод на заземя- корозиралата част,
ващия кабел на стартера
свържете изводите здраво
Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с
на моторното масло
подходящ вискозитет

―

6-134

• Ако светлинният индикатор светне в червено и прозвучи звуков сигнал, има
Стартерът
ел. системата
проблем в Системата
eCall. или
Свържете
се с най-близкия оторизиран сервиз―на
са в неизправност
Isuzu.
Селекторът на предавките Задайте селектора на
не е в позиция Р или N
предавките в позиция
4-4
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
ЗАБЕЛЕЖКА
автоматична трансмисия)
Стартерът трансмисия)
не се
• Когато езавърта
зададен режим
захранване
с Пасивна
система
Скоростният
лост неON
е (модели
Задайте
скоростния
лост за влизане
N (модели
в позиция
N (модели
и стартиране)
илив позиция
контактният
ключс е в позиция
ON
(моделис без Пасивна
или е слаб
4-4
механична
трансмисияСистемата
механична
система за влизане
и стартиране)
eCallтрансмисия
постоянно извършва
4-138
с пасивна система за
с пасивна система за
самодиагностиката,
описана по-долу. Системата
eCall може да работи дори по
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)

време на самодиагностиката.
Педалът
спирачката сателитна
Натиснете
педала на система
Получаване на сигнали
отна
Глобалната
навигационна
Двигателят
(модели с автоматична
спирачката (модели с
- Изчисляване на времето, скоростта, посоката и местоположението на
не
трансмисия) или педалът
автоматична трансмисия)
стартира
автомобила
4-4
на съединителя (модели
или педала на съединителя
с механична трансмисия)
не е натиснат (модели с
пасивна система за
влизане и стартиране)

(модели с механична
трансмисия) (модели
с пасивна система за
влизане и стартиране)

Пасивната система за
влизане и стартиране
не е проверена

Проверете дали носите
електронния ключ

4-4

Сменете батерията

3-17

Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправност
Няма гориво

―
Уверете се, че няма течове
и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

4-136

―
7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Светлинен индикатор/Звуков сигнал

СЪВЕТ
Признак

Можете да проверите статуса на Системата
eCall чрез начина на светене на светлинния
индикатор и типа звуков сигнал.
Ако има нередност в Системата eCall,
свържете се с най-близкия оторизиран
сервиз на Isuzu.
Бутон SOS

Статус на Системата eCall

Коригираща мярка

Стр. за
справка

Изтощен
акумулатор
Презаредете
сменете сигнали
7-26
• Когато автомобилът
се намира
в среда, в която
е трудно или
да получава
от сателита (в тунел
или подразхлабени
мост и др.) и не се
получава
сигнал от Глобалната
Откачени,
След
като поправите
сателитна навигационна
система,изводи
светлинният
индикаторчаст,
ще мига в червено.
или корозирали
корозиралата
6-111
В този случай Системата
eCall няма да работи
правилно.
Когато
автомобилът
на акумулатора
свържете
изводите
здраво
е в състояние, в което могат да се получават сигнали от Глобалната сателитна
Откачен, разхлабен или
След като поправите
навигационна система,
червеният
светлинен
щечаст,
изгасне и системата
корозирал
извод на
заземя- индикатор
корозиралата
―
ще може да работи.
ващия кабел на стартера
свържете изводите здраво
Прекалено висок вискозитет
ЗАБЕЛЕЖКА
на моторното масло

Сменете с масло с
подходящ вискозитет

6-134

или на
ел. светлините
системата е зададен в позиция AUTO (при
• Когато ключът заСтартерът
управление
―
са в неизправност
или
, бутонът SOS ще светне. Светенето не
светещи задни светлини),
предавките Задайте селектора на
указва статуса наСелекторът
Систематана
eCall.

Светлинен индикатор

Стартиране
(Когато е зададен режим
захранване ON (модели
с Пасивна система за
влизане и стартиране)
или контактният ключ е в
позиция ON (модели без
Пасивна система за влизане
и стартиране))

Причина

7-41

Цвят

Начин на светене

Тип звуков сигнал

Червено
→
Зелено

Червено: светва за
3-4 секунди
Зелено: светва за
4 секунди

–

не е в позиция Р или N
предавките в позиция
4-4
(модели с автоматична
Р или N (модели с
4-141
Автоматично
спешно
обаждане
трансмисия)
автоматична
трансмисия)
Стартерът
не се
Скоростният лост
не е
Задайте
скоростния
Когато въздушните
се активират,
Системата
eCall лост
автоматично ще
завърта възглавници
в позиция N (модели с
в позиция N (модели с
или е слаб
осъществи спешно
обаждане.
4-4
механична трансмисия
механична трансмисия
4-138
с пасивна система за
с пасивна система за
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)

ЗАБЕЛЕЖКА

Педалът на спирачката
Натиснете педала на
Двигателят
(модели с автоматична
(модели с
• Автоматичното спешно обаждане не може даспирачката
бъде отменено.
не
трансмисия) или педалът
автоматична трансмисия)
стартира
на съединителя (модели
или педала на съединителя

По време на осъществяване
на спешно обаждане

Зелено

Мига

–

Когато започне разговор

Зелено

Свети

Продължителен
звуков сигнал

По време на разговор

Зелено

Свети

–

Когато системата е в
необичайно състояние

Червено

Свети

Дълги повтарящи
се звукови сигнали

Когато резервната батерия
трябва да се смени

Червено

Свети

Дълги повтарящи
се звукови сигнали

Когато остават 6 месеца или
по-малко до изтичането на
SIM картата, използвана от
Системата eCall

Червено

Свети

Дълги повтарящи
се звукови сигнали

Неуспешно свързване

Червено

Мига

Кратки повтарящи
се звукови сигнали

4-4
с механична трансмисия)
(модели с механична
4-136
1. Когато
въздушните възглавници се
не е натиснат (модели с
трансмисия) (модели
активират,
пасивна система за
с пасивнаСистемата
система за eCall ще се
автоматично.
влизане и стартиране) активира
влизане
и стартиране)

Проверетеиндикатор
дали носите
ще мига в зелено
Пасивната система за 2. Светлинният
4-4
електронния
ключ
влизане и стартиране и системата
ще
започне да предава
не е проверена
следната
информация.
Сменете
батерията
3-17

• Идентификационен номер на автомо-

Пасивната система за влизане
и стартиране е в неизправностбила
Бутон SOS

―

• Тип автомобил (пътнически или лекоУверете се, че няма течове
товарен)
Няма гориво
―
и заредете с гориво
• Тип задвижваща система на автомоВъздух в горивната система
Обезвъздушете
ситемата
7-29
била
(бензин/дизел/природен
газ/проСветлинен индикатор
пан-бутан/електричество/водород)
Горивният филтър е задръстен
―
• Последните три местоположения и
Загрейте
горивната
тръба
с
Стартерът
посока
навода
пътуване
на автомобила
гореща
или изчакайте
―
се завърта Горивото е замръзнало
• Регистър
на автоматичното активиране
да се затопли
на системата и часа на активация
Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
3. Когато предаването на информация
приключи и бъде установена връзка с
кол центъра, светлинният индикатор
ще светне в зелено и ще бъде започнат
разговор с оператор.
След като разговорът започне, кажете
на оператора за ситуацията. Ако по
време на обаждане няма отговор, ще
бъде изпратена помощ по усмотрение
на оператора.
4. Ако връзката бъде прекъсната по
време на разговора, светлинният
индикатор (зелен) ще изгасне и след
това ще започне да мига в червено.
Когато връзката бъде възстановена,
светлинният индикатор отново ще
започне да мига в зелено и разговорът
ще бъде подновен.
Ако връзката не може да бъде
възстановена, обадете се на спешна
помощ, без да използвате Системата
eCall (като използвате обществен
телефон около автомобила и др.).

ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Признак

Активиране
на Системата
eCallмярка
Причина
Коригираща

7-43
Стр. за
справка

При спешен случай като
пътенакумулатор
инцидент или внезапно
неразположение
Изтощен
Презаредете
или сменете вие можете
7-26
ръчно да отправите спешно обаждане чрез Системата eCall.
Откачени, разхлабени
или корозирали изводи
ВНИМАНИЕ
на акумулатора

След като поправите
корозиралата част,
свържете изводите здраво

Откачен, разхлабен или

6-111

След като поправите

• Когато ръчно отправяте
спешно обаждане, спрете автомобила на безопасно
корозирал извод на заземя- корозиралата част,
―
място, преди даващия
използвате
кабел Системата
на стартераeCall.
свържете изводите здраво
Прекалено висок вискозитет Сменете с масло с
на моторното масло
подходящ вискозитет

ЗАБЕЛЕЖКА
Стартерът или ел. системата

6-134
―

са в неизправност

• Не натискайте бутона SOS освен при спешни ситуации.

Селекторът на предавките Задайте селектора на
не е в позиция Р или N
предавките в позиция
4-4
(модели с автоматична 1. Проверете
Р или N (модели
с
4-141Ако
светлинния
индикатор.
автоматична трансмисия)
Стартерът трансмисия)
той свети в червено, Системата eCall
не се
неЗадайте
може да
бъде използвана.
В този
Скоростният лост не е
скоростния
лост
завърта
случай
се обадете
нас спешна помощ,
в позиция
N (модели
или е слаб в позиция N (модели с
4-4
механична трансмисия
механична
трансмисия
без
да използвате
Системата
eCall
4-138
с пасивна система за
с пасивна
системаобществен
за
(като
използвате
телефон
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)

около автомобила и др.).

Педалът на спирачката 2. Натиснете
Натиснетебутона
педала на
SOS за 1 секунда
Двигателят
Бутон SOS
(модели с автоматична
спирачката (модели с
или повече.
не
трансмисия) или педалът
автоматична трансмисия)
стартира
4-4
на съединителя (модели
или педала на съединителя
с механична трансмисия)
(модели
с механична
4-136
ЗАБЕЛЕЖКА
не е натиснат (модели с
трансмисия) (модели
Светлинен индикатор
пасивна система за
с пасивна система за
• След като бутонът SOS бъде
влизане и стартиране)
влизане и стартиране)

натиснат, звукът на аудиосистемата
Проверете дали носите
ще бъде спрян автоматично, за4-4да
електронния ключ
не пречи на разговора с оператора.
батерията неоригинална
3-17
Но Сменете
ако е инсталирана
аудиосистема на Isuzu, звукът ѝ няма
Пасивната система за влизане
―
и стартиране е в неизправност
да бъде спрян автоматично. Спрете
звука
на аудиосистемата ръчно.
Уверете се, че няма течове
Пасивната система за
влизане и стартиране
не е проверена

Няма гориво

и заредете с гориво

Въздух в горивната система Обезвъздушете ситемата
Горивният филтър е задръстен
Стартерът
се завърта Горивото е замръзнало

―

7-29
―

Загрейте горивната тръба с
гореща вода или изчакайте
да се затопли

―

Системата Common Rail
е в неизправност

―

Системата за предварително
загряване е в неизправност

―
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ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

ОСНОВНИ ДАННИ

3. Светлинният индикатор ще мига
в зелено и системата ще започне
да
предава
информация
като
местоположение и идентификационен
номер (VIN) на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ръчното спешно обаждане не може да
бъде отменено. Ако бутонът SOS бъде
натиснат по погрешка и бъде започнат
разговор с кол център, кажете на
оператора, че обаждането е направено
по погрешка.
4. Когато предаването на информация
приключи и бъде установена връзка с
кол центъра, светлинният индикатор
ще светне в зелено и ще бъде започнат
разговор с оператор.
След като разговорът започне, кажете
на оператора за ситуацията. Ако по
време на обаждане няма отговор, ще
бъде изпратена помощ по усмотрение
на оператора.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Може да отнеме известно време да се
свържете с кол центъра.
• След като се свържете, разговорът с
оператора не може да бъде прекъснат
от автомобила.
• Когато е възможно, говорете към
микрофона.
5. Ако
връзката
бъде
прекъсната
по време на разговора, зеленият
светлинен индикатор ще изгасне. В
този случай се обадете отново ръчно.

● Основни данни и спецификации
● Други

8
8-2
8-10

8-2

ОСНОВНИ ДАННИ

ОСНОВНИ ДАННИ
Трансмисия

Основни данни и спецификации

Модел MVL6S (механична трансмисия)

Двигател

Спецификации
6-степенна трансмисия (ускоряваща предавка за 5-а и 6-а),
синхронизатор за 1-ва до 6-а и задна предавка
Предавателно число
(до 1)
1-ва

Модел двигател RZ4E
Спецификации

2-ра

2,452

3-та

1,428

4-та

1,000

5-а

0,749

1-3-4-2

6-а

0,634

Електронен контрол

Задна предавка

4,597

Двигател с директно впръскване на горивото, с водно охлаждане,
горно разположен разпределителен вал и турбокомпресор с интеркулер
Степен на сгъстяване
Работен обем

(до 1)

16,5

куб. см

1 898

Ред на възпламеняване
Време на впръскване на горивото
Разстояние на клапаните

Не е необходимо регулиране

(между разпределителния вал и цилиндъра)

Обороти на двигателя на празен ход

об./мин

Обтягане на ремъка
Количество моторно масло
[референтна стойност]

Сменяем
литри

Количество охлаждаща течност на двигателя
[референтна стойност]
литри
Система за предварително загряване

725 - 775
Аксесоарен ремък: Автоматично регулиране

Маслен филтър

4,942

Когато сменяте маслото и филтъра:
6,6

Количество трансмисионно масло
[референтна стойност]

литри

2,8

Модел AWR6B45 (автоматична трансмисия)
Спецификации
6-степенна автоматична трансмисия (ускоряваща предавка за 5-а и 6-а),
lock-up съединител за 3-та до 6-а предавка
Предавателно число
(до 1)
1-ва
3,600

(M/T) 10,7, (A/T) 11,1
Свещи

Количество трансмисионно масло
[референтна стойност]

литри

2-ра

2,090

3-та

1,488

4-та

1,000

5-а

0,687

6-а

0,580

Задна предавка

3,732
7,9

8-3
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Раздатъчна кутия
Модел T150
Спецификации
Вид предаване

Верижно задвижване

Предавателно число		

(до 1)

1,000 (висок обхват), 2,482 (нисък обхват)

Количество масло за раздатъчна кутия
[референтна стойност]

литри

1,3

Брутно натоварване на ос (GAW) и
Брутна маса на автомобила (GVW)
Спецификации
GAW: Отпред

кг

2WD (с висок просвет): 1 450
4WD: 1 450

GAW: Отзад

кг

2WD (с висок просвет): 1 910
4WD: 1 910

GVW

кг

2WD (с висок просвет): 3 000
4WD: 3 100

8-5
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Спецификации за сервизно обслужване
Модел TFR87

Колела

Двигател
Модел

RZ4E-TCX

Количество моторно масло

Реглаж
ходова част

мм

0

: Ъгъл на страничния
наклон на колелата (градуси)

Вижте стр. 8-2

Количество охлаждаща течност на двигателя

:Сходимост

0°

: Кастер

(градуси)

3°20´

: Шенкел

(градуси)

12°30´

Трансмисия
Модели с механична трансмисия: MVL6S
Модели с автоматична трансмисия: AWR6B45

Модел
Количество трансмисионно масло / течност

Вижте стр. 8-3

Задна ос
Количество масло за диференциала
[референтна стойност]

Свободен ход на педала на спирачката

Вижте стр. 6-62

Височина на педала на спирачката

Вижте стр. 6-62

Отстояние на педала на спирачката от пода

Вижте стр. 6-62

2,2

литри

Ръчна спирачка
Ефективен ход на лоста
(При сила на дърпане от приблизително
294 N (30 kgf/66 lb)

Гориво
Вместимост на резервоара за гориво
[референтна стойност]

Спирачки

76

литри

6 - 9 гнезда

Електрическа система
Тип акумулатор

Единичен акумулатор: EN: 385LN3-ISS
EN: 400LN4-ISS
Двоен акумулатор: EN: 385LN3-ISS × 2

Волан
Свободен ход на волана

мм

Количество течност за системата за усилване
[референтна стойност]
литри

10 - 30
При модели без електрическо усилване: 1,0

Стартер
Генератор

volt-kw

12 - 1,6

volt/amp.

12/120
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Модел TFS87

Колела
Двигател

Модел

RZ4E-TCX

Количество моторно масло

Реглаж
ходова част

мм

0

: Ъгъл на страничния
наклон на колелата (градуси)

Вижте стр. 8-2

Количество охлаждаща течност на двигателя

:Сходимост

0°

: Кастер

(градуси)

3°20´

: Шенкел

(градуси)

12°30´

Трансмисия
Модели с механична трансмисия: MVL6S
Модели с автоматична трансмисия: AWR6B45

Модел
Количество трансмисионно масло / течност

Вижте стр. 8-3

Количество масло за раздатъчна кутия

Вижте стр. 8-4

Спирачки
Свободен ход на педала на спирачката

Вижте стр. 6-62

Височина на педала на спирачката

Вижте стр. 6-62

Отстояние на педала на спирачката от пода

Вижте стр. 6-62

Задна ос
Количество масло за диференциала
[референтна стойност]

При модели със заключване на диференциала:
литри
2,1
При модели без заключване на диференциала:
2,2

литри

Ефективен ход на лоста
(При сила на дърпане от приблизително
294 N (30 kgf/66 lb)

Тип акумулатор

Генератор

Гориво
литри

76

Волан
Свободен ход на волана

мм

Количество течност за системата за усилване
[референтна стойност]
литри

Единичен акумулатор: EN: 385LN3-ISS
EN: 400LN4-ISS
Двоен акумулатор: EN: 385LN3-ISS × 2

1,24
Стартер

Вместимост на резервоара за гориво
[референтна стойност]

6 - 9 гнезда

Електрическа система

Предна ос
Количество масло за диференциала
[референтна стойност]

Ръчна спирачка

10 - 30
При модели с хидравлично усилване: 1,0

volt-kw

12 - 1,6

volt/amp.

12/120
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Други
За Република Сингапур
Системата за безключов достъп на този автомобил съответства на основните
изисквания на Агенцията за развитие на информационни и комуникационни медии на
Сингапур (IMDA) и свързаните регламенти.

Пасивна система за влизане и стартиране
Наименование на модела

Номер на модела

PESS FOB

IK4310E

WAM HI

IM1135AA

Система за безключов достъп
Наименование на модела

Номер на модела

RKE RXE

IK3600F

WAM MID

IM2035BB

8-11

Декларация за съответствие с директива относно
машините (2006/42/ЕО)
Крикът на настоящия автомобил съответства на основните изисквания на директива
относно машините (2006/42/ЕО) и свързаните с нея регламенти.

Декларация за съответствие
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ОСНОВНИ ДАННИ

Декларация за съответствие с директива относно
радионавигационното оборудване и
далекосъобщителното крайно оборудване (1999/5/ЕО)

ОСНОВНИ ДАННИ
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Декларация за съответствие с Директива относно
радиосъоръженията (2014/53/ЕС)

Имобилайзерът на настоящия автомобил съответства на основните изисквания на
директива относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно
оборудване (1999/5/ЕО) и свързаните с нея регламенти.

Декларация за съответствие

Имобилайзер

Имобилайзерът на настоящия автомобил съответства на основните изисквания на
Директива относно радиосъоръженията (2014/53/ЕС) и свързаните с нея регламенти.
Продукт

WAM LO (Система за безключов достъп)

Модел номер

IM2005BB

Декларация за съответствие

http://www.ptc.panasonic.de/

Обяснение на употребата на оборудването

Устройство за дистанционно управление с къс
обхват

Име на производителя

Panasonic Corporation

Адрес на производителя

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging
A. Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Работна честотна лента

125 kHz

Максимална изходна мощност

66 dBuA/m (10m)
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Информация за вносителя
Име на вносителя
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За Европа
Адрес на вносителя

A. LOUTSIOS & SONS LTD.

OMONIAS 90 AVENUE 3048 LIMASSOL CYPRUS

UNIVERSAL MOTORS
ISRAEL LTD.

10 Hamasger st., Lod, Israel 7152004

BL EHF.

Saevarhofda 2, 110 Reykjavik, Iceland

ISUZU (UK) LIMITED

The Gate International Drive Solihull B90 4WA

ISUZU IRELAND

Naas Road, Dublin 12, Ireland

MIDI Europe Srl

37053 Cerea (Verona), Italy

GasanZammit Motors Ltd

Gasan Centre, Mriehel Bypass, Mriehel BKR 3000,
Republic of Malta

Пасивна система за влизане и стартиране

Пасивната система за влизане и стартиране на настоящия автомобил съответства
на основните изисквания на Директива относно радиосъоръженията (2014/53/ЕС) и
свързаните с нея регламенти.
Продукт

PESS FOB (Система за безключов достъп)

Модел номер

IK4310E

Декларация за съответствие

http://www.ptc.panasonic.de/

Обяснение на употребата на оборудването

Устройство за дистанционно управление с къс
обхват

Име на производителя

Panasonic Corporation

Адрес на производителя

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging
A. Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Работна честотна лента

433,87 до 433,97(MHz)

Максимална изходна мощност

10mW (ERP)

ISUZU MOTOR FINLAND OY Kaakelikaari 4B, 01720 VANTAA, FINLAND

Продукт

WAM HI (Система за безключов достъп)

RSA (Rutebileiernes
Standardiserings AS)

Ovre Eikervei 77, 3048 Drammen, Norway

Модел номер

IM1135AA

Декларация за съответствие

http://www.ptc.panasonic.de/

ISUZU ROM AUTO SRL

SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NO.40, OFFICE NO.13.,
1st DISTRICT, BUCHAREST, ROMANIA

Обяснение на употребата на оборудването

Устройство за дистанционно управление с къс
обхват

WAE KFT.

2051 BIATORBÁGY, 7768 HRSZ (BUDAI ÚT 16),
HUNGARY

Име на производителя

Panasonic Corporation

IMOTORS LDA
(ISUZU PORTUGAL)

RUA DR. JOSÉ ESPIRITO SANTO, 38 2º 1950 – 097
LISBOA PORTUGAL

Адрес на производителя

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging
A. Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Работна честотна лента

125 kHz

Isuzu Danmark AS

Hauløkkevej 4, DK-7000 Fredericia, Danmark

Максимална изходна мощност

66 dBuA/m (10m)

JSC "ISUZU RUS"

Azovskaya Street 97A, 432061 Ulyanovsk, Russian
Federation

KIMA LATEJARET AL
MARKABAT CO.

KERISH MOTOR MALL BUILDING, KERISH STREET,
KERISH NEIGHBORHOOD, BEITUNIA, PO BOX 1020,
PALESTINE

KOMTRANSKOMPLEKT LLC

38TH OFFICE, 33, UNIVERSITETSKA STR. CHERKASY
18031, UKRAINE

PETROS PETROPOULOS
AEBE

96-104 Iera Odos 104 47 Athens, Greece Republic

ANADOLU ISUZU
OTOMOTIV SANAYI VE
TICARET A.S.

Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. No:2, 41435 Cayirova,
Kocaeli, the Republic of Turkey

ISUZU BENELUX N.V.

Pierstraat 233, 2550 Kontich, Belgium.

ISUZU SALES
DEUTSCHLAND GMBH

Schieferstein 11a, D-65439 Floersheim, Germany

ISUZU SVERIGE AB

Starrvaegen 15, 23261 Arloev, Sweden

Настоящият продукт съответства на Директива относно радиосъоръженията (2014/53/
ЕС) Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния уебсайт.
URL: http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/contact_en.html
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Информация за вносителя
Име на вносителя

Адрес на вносителя

A. LOUTSIOS & SONS LTD.

OMONIAS 90 AVENUE 3048 LIMASSOL CYPRUS

UNIVERSAL MOTORS ISRAEL LTD.

10 Hamasger st., Lod, Israel 7152004

BL EHF.

Saevarhofda 2, 110 Reykjavik, Iceland

ISUZU (UK) LIMITED

The Gate International Drive Solihull B90 4WA

ISUZU IRELAND

Naas Road, Dublin 12, Ireland

MIDI Europe Srl

37053 Cerea (Verona), Italy

GasanZammit Motors Ltd

Gasan Centre, Mriehel Bypass, Mriehel BKR 3000,
Republic of Malta

PETROS PETROPOULOS
AEBE

96-104 Iera Odos 104 47 Athens, Greece Republic

ANADOLU ISUZU
OTOMOTIV SANAYI VE
TICARET A.S.

Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. No:2, 41435 Cayirova,
Kocaeli, the Republic of Turkey

ISUZU BENELUX N.V.

Pierstraat 233, 2550 Kontich, Belgium.

ISUZU SALES
DEUTSCHLAND GMBH

Schieferstein 11a, D-65439 Floersheim, Germany

ISUZU SVERIGE AB

Starrvaegen 15, 23261 Arloev, Sweden

Система за безключов достъп

Системата за безключов достъп (радио дистанционно управление за заключване на
вратите) на настоящия автомобил съответства на основните изисквания на Директива
относно радиосъоръженията (2014/53/ЕС) и свързаните с нея регламенти.
Продукт

PESS FOB (Система за безключов достъп)

Модел номер

IK3600F

Декларация за съответствие

http://www.ptc.panasonic.de/

Обяснение на употребата на оборудването

Устройство за дистанционно управление с къс
обхват

Име на производителя

Panasonic Corporation

Адрес на производителя

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging
A. Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Работна честотна лента

433,87 до 433,97(MHz)

Максимална изходна мощност

10mW (ERP)

Продукт

WAM HI (Система за безключов достъп)

Модел номер

IM2035BB

ISUZU MOTOR FINLAND OY Kaakelikaari 4B, 01720 VANTAA, FINLAND

Декларация за съответствие

http://www.ptc.panasonic.de/

RSA (Rutebileiernes
Standardiserings AS)

Ovre Eikervei 77, 3048 Drammen, Norway

Обяснение на употребата на оборудването

Устройство за дистанционно управление с къс
обхват

ISUZU ROM AUTO SRL

SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NO.40, OFFICE NO.13.,
1st DISTRICT, BUCHAREST, ROMANIA

Име на производителя

Panasonic Corporation

Адрес на производителя

WAE KFT.

2051 BIATORBÁGY, 7768 HRSZ (BUDAI ÚT 16),
HUNGARY

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging
A. Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Работна честотна лента

125 kHz

IMOTORS LDA
(ISUZU PORTUGAL)

RUA DR. JOSÉ ESPIRITO SANTO, 38 2º 1950 – 097
LISBOA PORTUGAL

Максимална изходна мощност

66 dBuA/m (10m)

Isuzu Danmark AS

Hauløkkevej 4, DK-7000 Fredericia, Danmark

JSC "ISUZU RUS"

Azovskaya Street 97A, 432061 Ulyanovsk, Russian
Federation

KIMA LATEJARET AL
MARKABAT CO.

KERISH MOTOR MALL BUILDING, KERISH STREET,
KERISH NEIGHBORHOOD, BEITUNIA, PO BOX 1020,
PALESTINE

KOMTRANSKOMPLEKT LLC

38TH OFFICE, 33, UNIVERSITETSKA STR. CHERKASY
18031, UKRAINE
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Информация за вносителя
Име на вносителя

Адрес на вносителя
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Системата eCall на настоящия автомобил съответства на основните изисквания на
Директива относно радиосъоръженията (2014/53/ЕС) и свързаните с нея регламенти.
Информация за радио устройството: Тип TN0009A
1. Име и пощенски адрес на производителя Име: DENSO TEN Limited
Адрес: 2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-8510 Japan
2. Опростена ЕС декларация за съответствие

A. LOUTSIOS & SONS LTD.

OMONIAS 90 AVENUE 3048 LIMASSOL CYPRUS

UNIVERSAL MOTORS ISRAEL LTD.

10 Hamasger st., Lod, Israel 7152004

BL EHF.

Saevarhofda 2, 110 Reykjavik, Iceland

ISUZU (UK) LIMITED

The Gate International Drive Solihull B90 4WA

ISUZU IRELAND

Naas Road, Dublin 12, Ireland

MIDI Europe Srl

37053 Cerea (Verona), Italy

GasanZammit Motors Ltd

Gasan Centre, Mriehel Bypass, Mriehel BKR 3000,
Republic of Malta

Функция

Работна честотна лента

Максимална радиочестотна
мощност

PETROS PETROPOULOS
AEBE

96-104 Iera Odos 104 47 Athens, Greece Republic

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

ANADOLU ISUZU
OTOMOTIV SANAYI VE
TICARET A.S.

Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. No:2, 41435 Cayirova,
Kocaeli, the Republic of Turkey

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

ISUZU BENELUX N.V.

Pierstraat 233, 2550 Kontich, Belgium.

ISUZU SALES
DEUTSCHLAND GMBH

Schieferstein 11a, D-65439 Floersheim, Germany

ISUZU SVERIGE AB

Starrvaegen 15, 23261 Arloev, Sweden

ISUZU MOTOR FINLAND OY Kaakelikaari 4B, 01720 VANTAA, FINLAND
RSA (Rutebileiernes
Standardiserings AS)

Ovre Eikervei 77, 3048 Drammen, Norway

ISUZU ROM AUTO SRL

SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NO.40, OFFICE NO.13.,
1st DISTRICT, BUCHAREST, ROMANIA

WAE KFT.

2051 BIATORBÁGY, 7768 HRSZ (BUDAI ÚT 16),
HUNGARY

IMOTORS LDA
(ISUZU PORTUGAL)

RUA DR. JOSÉ ESPIRITO SANTO, 38 2º 1950 – 097
LISBOA PORTUGAL

Isuzu Danmark AS

Hauløkkevej 4, DK-7000 Fredericia, Danmark

JSC "ISUZU RUS"

Azovskaya Street 97A, 432061 Ulyanovsk, Russian
Federation

KIMA LATEJARET AL
MARKABAT CO.
KOMTRANSKOMPLEKT LLC

С настоящото DENSO TEN Limited декларира, че този тип радиосъоръжение
TN0009A е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на
следния интернет адрес:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Ovim putem, DENSO TEN Limited izjavljuje da je vrsta radio opreme TN0009A u
saglasnosti s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EC deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Radni frekvencijski pojas

Maksimalna rediofrekvencijska
snaga

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Tímto DENSO TEN Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TN0009A je v souladu
se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkce

Provozní frekvenční pásmu

KERISH MOTOR MALL BUILDING, KERISH STREET,
KERISH NEIGHBORHOOD, BEITUNIA, PO BOX 1020,
PALESTINE

Maximální radiofrekvenční
výkon

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

38TH OFFICE, 33, UNIVERSITETSKA STR. CHERKASY
18031, UKRAINE

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Настоящият продукт съответства на Директива относно радиосъоръженията (2014/53/
ЕС) Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния уебсайт.
URL: http://www.doc.panasonic.de
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ОСНОВНИ ДАННИ

Hermed erklærer DENSO TEN Limited, at radioudstyrstypen TN0009A er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funktion

Driftsfrekvensbandet

Maksimal radio-frekvens effekt

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Hiermit erklärt DENSO TEN Limited, dass der Funkanlagentyp TN0009A der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funktion

Betriebsfrequenzband

Maximale
Hochfrequenzleistung

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Με την παρούσα ο/η DENSO TEN Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TN0009A
πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
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Por la presente, DENSO TEN Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico
TN0009A es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección
Internet siguiente:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Función

Banda de frecuencia operativa

Potencia máxima de la
radiofrecuencia

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Käesolevaga deklareerib DENSO TEN Limited, et käesolev raadioseadme tüüp TN0009A
vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funktsioon

Töösageduse laineala

Maksimaalne raadiosageduslik
võimsus

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TN0009A on direktiivin 2014/53/EU
mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Λειτουργία

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

Toiminto

Toimintataajuuskaista

Maksimi radiotaajuusteho

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Hereby, DENSO TEN Limited declares that the radio equipment type TN0009A is in
compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Function

Operating frequency band

Maximum radio-frequency
power

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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ОСНОВНИ ДАННИ

ОСНОВНИ ДАННИ

Le soussigné, DENSO TEN Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type
TN0009A est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet
suivante:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Fonction

Bande de fréquence de
fonctionnement

Puissance maximale de la
radiofréquence

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Leis seo, dearbhaíonn DENSO TEN Limited go gcomhlíonann an cineál trealaimh raidió
TN0009A Treoir 2014/53/EU.
Tá an téacs iomlán den dearbhú comhréireachta AE ar fáil ag an seoladh Idirlín seo a
leanas:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Feidhm

Banda minicíochta oibriúcháin

Uaschumhacht
radaimhinicíochta

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TN0009A u skladu s
Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Radni frekvencijski pojas

Maksimalna rediofrekvencijska
snaga

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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DENSO TEN Limited igazolja, hogy a TN0009A típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkció

Üzemi frekvencia-tartomány

Maximális rádiófrekvenciás
teljesítmény

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Hér með, lýsir DENSO TEN Limited því yfir að gerð útvarpsbúnaðarins TN0009A
samræmist tilskipun 2014/53/EU.
Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Aðgerð

Notkunartíðni hljómsveit

Hámarks útvarp-tíðni vald

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Il fabbricante, DENSO TEN Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TN0009A
è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo
Internet: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funzione

Frequenza operativa

Massima potenza a
radiofrequenza

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Aš, DENSO TEN Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TN0009A atitinka Direktyvą
2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://www.
denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Veikimo dažnių juosta

Maksimalus radijo dažnių
galingumas

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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ОСНОВНИ ДАННИ

Ar šo DENSO TEN Limited deklarē, ka radioiekārta TN0009A atbilst
Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta
vietnē: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
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Hierbij verklaar ik, DENSO TEN Limited, dat het type radioapparatuur TN0009A conform
is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija

Darba frekvences josla

Maksimālā radiofrekvences
jauda

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

Functie

Actieve frequentieband

Maximale radiofrequentie

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Со ова, DENSO TEN Limited изјавува дека радио опремата од типот TN0009A е во
согласност со Директивата 2014/53/EU.
Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет
адреса: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

DENSO TEN Limited erklærer herved at radioutstyrstypen TN0009A er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Функција

Работен фреквенциски опсег

Максимална
радио-фреквенциска моќ

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

Funksjon

Driftsfrekvensbånd

Maksimal radiofrekvent strøm

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je tip radio opreme TN0009A u skladu sa
Direktivom 2014/53/EU.
Cjelokupan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Operativni frekvencijski opseg

Maksimalna jačina radio
frekvencije

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

B'dan, DENSO TEN Limited, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TN0009A huwa
konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz talInternet li ġej:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funzjoni

Band tal-frekwenza operattiva

l-enerġija massima bi
frekwenza tar-radju

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TN0009A jest
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcja

Pasmo częstotliwości pracy

Maksymalna moc
częstotliwości radiowej

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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ОСНОВНИ ДАННИ

O(a) abaixo assinado(a) DENSO TEN Limited declara que o presente tipo de
equipamento de rádio TN0009A está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de
Internet: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Função

Faixa de freqüência operacional

Potência máxima de
radiofreqüência

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Prin prezenta, DENSO TEN Limited declară că tipul de echipamente radio TN0009A este
în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă
internet: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funcție

Bandă de frecvență activă

Puterea maximă a
radio-frecvenței

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TN0009A je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Operativni frekvencijski opseg

Maksimalna jačina radio
frekvencije

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TN0009A skladen z Direktivo
2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Delovni frekvenčni pas

Maksimalna radiofrekvenčna
moč

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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Nëpërmjet kësaj, DENSO TEN Limited deklaron se lloji i aparatit të radios TN0009A
është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.
Teksti i plotë i deklaratës së BE-së mbi përputhshmërinë është i disponueshëm në
adresën e mëposhtme të internetit:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funksion

Banda e frekuencës së punës

Fuqia maksimale e frekuencave
radio

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da је ovaj tip radijske opreme TN0009A u skladu sa
odredbama Direktive 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU deklaracije o konformitetu je dostupan na sledećoj internet adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Radni frekvencijski pojas

Maksimalna rediofrekvencijska
snaga

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Härmed försäkrar DENSO TEN Limited att denna typ av radioutrustning TN0009A
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
webbadress: https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funktion

Operationsfrekvensbandet

Maximal radiofrekvenseffekt

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited, TN0009A türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun
olduğunu beyan etmektedir.
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
İşlev

Çalışma frekans bandı

Maksimum radyo-frekans gücü

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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Име на вносителя

ОСНОВНИ ДАННИ
За Европа

Адрес на вносителя

A. LOUTSIOS & SONS LTD.

OMONIAS 90 AVENUE 3048 LIMASSOL CYPRUS

UNIVERSAL MOTORS ISRAEL LTD.

10 Hamasger st., Lod, Israel 7152004

BL EHF.

Saevarhofda 2, 110 Reykjavik, Iceland

ISUZU (UK) LIMITED

The Gate International Drive Solihull B90 4WA

ISUZU IRELAND

Naas Road, Dublin 12, Ireland

MIDI Europe Srl

37053 Cerea (Verona), Italy

GasanZammit Motors Ltd

Gasan Centre, Mriehel Bypass, Mriehel BKR 3000,
Republic of Malta

PETROS PETROPOULOS
AEBE

96-104 Iera Odos 104 47 Athens, Greece Republic

ANADOLU ISUZU
OTOMOTIV SANAYI VE
TICARET A.S.

Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. No:2, 41435 Cayirova,
Kocaeli, the Republic of Turkey

ISUZU BENELUX N.V.

Pierstraat 233, 2550 Kontich, Belgium.

ISUZU SALES
DEUTSCHLAND GMBH

Schieferstein 11a, D-65439 Floersheim, Germany

ISUZU SVERIGE AB

Starrvaegen 15, 23261 Arloev, Sweden

ISUZU MOTOR FINLAND OY Kaakelikaari 4B, 01720 VANTAA, FINLAND
RSA (Rutebileiernes
Standardiserings AS)

Ovre Eikervei 77, 3048 Drammen, Norway

ISUZU ROM AUTO SRL

SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NO.40, OFFICE NO.13.,
1st DISTRICT, BUCHAREST, ROMANIA

WAE KFT.

2051 BIATORBÁGY, 7768 HRSZ (BUDAI ÚT 16),
HUNGARY

IMOTORS LDA
(ISUZU PORTUGAL)

RUA DR. JOSÉ ESPIRITO SANTO, 38 2º 1950 – 097
LISBOA PORTUGAL

Isuzu Danmark AS

Hauløkkevej 4, DK-7000 Fredericia, Danmark

JSC "ISUZU RUS"

Azovskaya Street 97A, 432061 Ulyanovsk, Russian
Federation

KIMA LATEJARET AL
MARKABAT CO.

KERISH MOTOR MALL BUILDING, KERISH STREET,
KERISH NEIGHBORHOOD, BEITUNIA, PO BOX 1020,
PALESTINE

KOMTRANSKOMPLEKT LLC

38TH OFFICE, 33, UNIVERSITETSKA STR. CHERKASY
18031, UKRAINE
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Пасивна система за влизане и стартиране

Пасивната система за влизане и стартиране на настоящия автомобил съответства на
основните изисквания на Министерството на комуникациите и свързаните регламенти.
Наименование на модела
PESS FOB

Номер на модела
IK4310E

Наименование на модела
WAM HI

Номер на модела
IM1135AA

Система за безключов достъп

Системата за безключов достъп на настоящия автомобил съответства на основните
изисквания на Министерството на комуникациите и свързаните регламенти.
Наименование на модела
RKE RXE

Номер на модела
IK3600F

Наименование на модела
WAM MID

Номер на модела
IM2035BB
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Имобилайзер

За Република Сърбия

Имобилайзерът на настоящия автомобил съответства на основните изисквания на
Министерството на комуникациите и свързаните регламенти.
Наименование на модела
WAM LO

Номер на модела
IM2005BB

Пасивна система за влизане и стартиране
Наименование на модела

Номер на модела

PESS FOB

IK4310E

WAM HI

IM1135AA

Система за безключов достъп
Наименование на модела

Номер на модела

RKE RXE

IK3600F

WAM MID

IM2035BB

Имобилайзер
Наименование на модела
WAM LO

Номер на модела
IM2005BB
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Упътване за монтаж на радиочестотно предавателно
оборудване след покупката на автомобила
Цел

Настоящото упътване предоставя изисквания и препоръки за монтаж в автомобила на
• радиочестотно (RF) предавателно оборудване;
• допълнително оборудване, свързано с него.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Настоящото упътване е предназначено да допълни, но не да замести,
подробните инструкции за такъв монтаж, които са отговорност на производителя
на съответното оборудване.

Обща информация

1. Само радиочестотно предавателно оборудване и допълнително оборудване
(микрофон, конвертор, усилвател и др.) с маркировка „CE“ или „е“ може да бъде
монтирано в автомобила.
2. Монтажът на радиочестотно предавателно оборудване трябва да бъде извършван
от компетентно лице, квалифицирано съгласно наредбите на съответната държава.
Трябва да се следват ръководствата и насоките за монтаж на производителя на
оборудването и на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА
• В случай на противоречие инструкциите на производителя на автомобила имат
приоритет.
• Монтажът на радиочестотно предавателно оборудване в която и да е част на
автомобила, освен на определените за свързване или монтаж места, може да
отмени гаранцията на автомобила.
• Ако бъде открит проблем, който не може да бъде отстранен, и има подозрения,
че радиочестотното предавателно оборудване не е с правилните спецификации,
трябва да се консултирате със съответния производител, представител или
доставчик.
• Разноските в резултат на неблагоприятния ефект на такъв монтаж не са на
отговорността на автомобилния производител.

ОСНОВНИ ДАННИ
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3. Монтажът трябва да съответства на националните законови изисквания за монтаж
и употреба на радиочестотно предавателно оборудване в автомобили.
4. Трябва да се обърне специално внимание на разположението на радиочестотното
предавателно оборудване, така че електромагнитните (EMI) и радиочестотните (RFI)
смущения между монтираното радиочестотно предавателно оборудване и електрическите и електронните системи на автомобила да са сведени до минимум.
5. Трябва да бъдат взети мерки при планирането на монтажа, така че всякакво допълнително използвано оборудване да не представлява заплаха за безопасността и да
не нарушава наредбите за безопасност.
6. Трябва да бъдат взети мерки кабелът на микрофона/слушалките да не пречи на
системите за управление на автомобила или водача.
7. Когато се монтира преносимо устройство в пътен автомобил, трябва да се използва
правилният адаптер за съответния продукт.

Монтаж
Трябва внимателно:
• да се избере антена;
• да се постави на препоръчителното място;
• да се монтира правилно;
• да се гарантира, че всички връзки в захранващия кабел на антената са изолирани,
за да се предотврати навлизането на замърсявания и вода вътре, което да повлияе
на функционирането на антената;
• да се гарантира, че всички връзки са тествани електрически след монтажа;
• да се гарантира, че има удовлетворителни стойности на коефициента на стояща
вълна на напрежение (VSWR).

Антена
1. При радиочестотно предавателно оборудване с ниво на изходна мощност над
100mW (пикова мощност) силно се препоръчва външна антена.
2. Външната антена и захранващият кабел трябва да имат импеданс, съобразен с
VSWR < 2.0.
3. Антената трябва да е постоянно монтирана и разположена на покрива или на
капака на багажника. Ако бъде използвана магнитно монтирана антена, трябва да
се внимава тя да се монтира на същото място като фиксираната антена.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Всеки модел и тип конструкция на автомобил реагира по различен начин на радиочестотна енергия. Препоръчително е при работа с непознат автомобил да се
използва антена с магнитна приставка за монтаж, за да се открие предполагаемото
място на антената с цел да се избегне нежелан ефект върху автомобила. Мястото
на антената е основен фактор при възникнал нежелан ефект.
• Най-доброто място за антена е върху металния покрив, за предпочитане в централната част, но когато е възможно на разстояние от > λ/4 (λ = дължина на вълната) от
всеки отвор, като напр. люк или прозорци.
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4. Трябва да се внимава, когато се монтира антена до друга антена или когато се
монтират антени с магнитни основи, тъй като това може да се отрази на точността
или работата на компаса при автомобили, оборудвани с такъв.

[Разположение на антената върху автомобила]
Монтажът и употребата на радиочестотни предаватели с антена извън автомобила са
показани в Таблица 2.

[Диаграми на излъчване и хоризонтални равнини]

Табл. 2. Монтаж и употреба на радиочестотни предаватели с антена извън автомобила

1. За да създаде симетрична, ненасочена диаграма на излъчване, дадена антена трябва
да бъде монтирана вертикално на хоризонтална равнина с − в идеалния случай −
радиус от > λ/4 при най-ниската използвана честотна лента (вж. Таблица 1).
2. Антената не трябва да бъде разполагана близо до електрически резонансна структура.
3. Трябва да се внимава, когато се монтира антена до друга антена. Необходимо е
те да бъдат разделени от разстояние > λ/4 за честота на предаване f < 600 MHz и
разстояние > λ за честота на предаване f > 600 MHz (вж. Таблица 1).
Таблица 1. Приблизително конвертиране на честота в дължина на вълната

Местоположение на антената;
0: всички места (екстериор на автомобила)
1: предна лява част на покрива
2: предна дясна част на покрива
3: център на покрива

[Осигуряване на хоризонтална равнина]
Когато монтажът на антената трябва да се извърши върху неметална повърхност,
• антена, независеща от хоризонтална равнина, може да се монтира директно върху
всякаква повърхност (стъклофибър и др.) или върху монтажна скоба, която може да
бъде предоставена от производителя;
• стандартна антена може да се използва с хоризонтална равнина, монтирана от
долната страна на панела, например метална пластина, съответстваща на размерите,
посочени в Таблица 1.

Фигура 1. Чертеж, показващ точките
за монтаж на антена в автомобила

4: лява част на бронята
5: дясна част на бронята

[Антени, които се монтират на стъкло]
Антените, които се монтират на стъкло, трябва да се разполагат възможно най-високо
в центъра на задното или предното стъкло.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Трябва да внимавате стъклото да е с температура в посочения обхват, когато
фиксирате стойката на антената, за да получите добра връзка.
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Кабел на антената

Радиочестотно предавателно оборудване

1. Използвайте висококачествен коаксиален кабел от една част (поне 95% екранно
покритие), чийто импеданс отговаря на радиочестотното предавателно оборудване
(VSWR < 2.0).

[Монтаж на радиочестотно предавателно оборудване]

2. Излишният коаксиален кабел не трябва да се навива, тъй като това може да окаже
влияние на настройването на антената и да произведе електрически смущения.
3. Ако е възможно, кабелът на антената трябва да се отреже до подходящата дължина.
4. Кабелът трябва да бъде прекаран така, че да се избягват силни огъвания.
5. Електронни компоненти, отговарящи за безопасността (напр. въздушни възглавници
и антиблокираща система на спирачките), вериги и снопове от кабели не трябва да
се използват за паралелно свързване.
6. Ако се налага да пресечете други кабели, пресечете ги под прав ъгъл.
7. Ако е необходим удължаващ захранващ кабел, трябва да се използва подходящ
коаксиален кабел, правилно свързан с висококачествени конектори с малки загуби.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Сложете правилните конектори, подхождащи на оборудването, във всеки край
на захранващия кабел, като използвате запоени или кримп конектори според
необходимостта.
8. Ако предоставеният кабел за антената е прекалено къс, където е възможно,
кабелът трябва да бъде заменен със захранващ кабел с подходяща дължина.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Увеличаването на дължината на захранващия кабел ще доведе до допълнителни
загуби, особено при честоти > 800 MHz.
9. Уверете се, че захранващият кабел не е обтегнат или изкривен например, вследствие
на прекомерно стягане на кабелните свръзки.
10. При смяна на облицовката на автомобила, се уверете, че панелите не приклещват
захранващия кабел.
11. Трябва да се внимава много при монтаж на антена върху задното стъкло на автомобили тип хечбек, така че да се осигури свободно отваряне и да се избегнат повреди
на захранващия кабел.

8-37

1. Местоположението на радиочестотното предавателно оборудване трябва да се
избира така, че да осигурява здрава точка на закрепване, която не пречи на системите за управление на автомобила и осигурява адекватна вентилация.
2. Радиочестотното предавателно оборудване не трябва да се поврежда и вентилацията
му не трябва да бъде ограничавана. Трябва да се внимава много, за да се гарантира,
че радиочестотното предавателно оборудване не може да бъде повредено от навлизането на вода.
3. Достъпът до оборудването в товарния отсек не трябва да бъде ограничаван, напр.
от крик, пожарогасител или резервна гума.
4. Връзките на радиочестотното предавателно оборудване трябва да са лесно
достъпни, за да може оборудването да се изважда за работа в преносим режим
или за поправка и сервизно обслужване.
5. То не трябва да пречи на работата на въздушните възглавници или друго
оборудване за безопасност.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Трябва много да внимавате да не монтирате радиочестотно предавателно
оборудване, микрофони или други предмети по траекторията на активиране на
въздушните възглавници.
[Прекарване на кабелите на радиочестотното предавателно оборудване]
1. Когато е възможно, всички кабели трябва да преминават вътре във или под
облицовката и през отливките по такъв начин, че да осигуряват максимална
защита. Ако е необходимо, използвайте оплетки, протектори и/или кабелни връзки.
2. Изберете маршрут на кабела, в идеалния случай на срещуположната страна на
горивната тръба, далеч от тръбичките на спирачките, кабелите, системите за управление, електрическата инсталация на автомобила и нагорещени компоненти.
При никакви обстоятелства не трябва да се прикрепват кабели към тези елементи.
3. Кабелите трябва да бъдат прекарвани така, че да избягват:
• остри ръбове;
• постоянно огъване;
• натиск или обтягане;
• протриване;
• екстремни температури;
• застрашаването на пътниците в автомобила.
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Захранване на радиочестотно предавателно оборудване
[Обща информация]
1. Специално предназначен захранващ кабел трябва да се използва при монтажа на
радиочестотното предавателно оборудване, който трябва да е максимално близо
до положителния и отрицателния извод на акумулатора. Не свързвайте директно
към плочите на акумулатора, а използвайте изводите.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При никакви обстоятелства не трябва да правите връзки с кабелите на електронните системи. Например избягвайте да използвате запалката като източник на
захранване на радиочестотното предавателно оборудване.
2. Също така е препоръчително да усучете заедно двете жици по цялото им протежение, за да намалите произвеждания шум, освен ако не е предоставен отлят
двоен захранващ кабел.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Захранващият кабел от радиочестотното предавателно оборудване трябва
да подхожда към акумулатора по такъв начин, че когато се свързват двата
проводника, да не могат да се разменят неволно, например единият проводник
е по-къс от другия.
3. Ако е необходим бутон за стартиране, положителният кабел на слушалките или
контролния панел може да бъде свързан чрез подходящ линеен предпазител към
налична допълнителна верига или верига за стартиране, която не се захранва при
завъртане на коляновия вал.

ОСНОВНИ ДАННИ
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[Захранващ кабел и окабеляване]
1. Високопроизводителен кабел с ниско електрическо съпротивление трябва да бъде
използван, когато е необходим дълъг кабел, за да намали спадането на напрежението.
2. Кабелът ще бъде с по-голямо допустимо токово натоварване от предпазителя и
трябва да бъде поставен правилният предпазител.
3. Кабелът трябва да е максимално къс.
4. Кабелът трябва да минава на достатъчно разстояние от подвижните части
(амортисьори, волан, задвижващ вал, педали и др.).
5. Кабелът трябва да минава на достатъчно разстояние от двигателя, изпускателната
система или други горещи компоненти.
6. Където е възможно, захранващият кабел трябва да е отделно от кабелите на
развлекателните системи в автомобила, въпреки че може да минават през едни
и същи отвори в шасито и каросерията за улеснение; трябва да бъдат поставени
подходящи уплътнителни пръстени, ако бъдат пробити допълнителни отвори.
7. Кабелът трябва да има подходяща поддръжка, да се избягват силни огъвания и да
не се обтяга прекалено.
8. Кабелът трябва да бъде разположен далеч от запалителната бобина, високоволтажните вериги на запалителните системи и електронните системи за управление и
където е възможно, другите електрически инсталации в автомобила.
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Декларация за съответствие с UN R13 (ECE R13)

Информацията, изисквана от европейския регламент за спирачките UN R13 (ECE
R13) (процедура за проверка на износването на спирачките и максимално допустимо
износване), е предоставена на следния уебсайт.
URL: http://www.isuzu.co.jp/world/ci/brake/index.php

ЗАБЕЛЕЖКА
• Идентификационният номер на автомобила (VIN) е необходим за потвърждаване
на информацията.
Идентификационен номер на автомобила (VIN) и
Номер на двигателя
→ Вижте стр. 1-2

ИНДЕКС

A
6-50

Когато возите деца

2-25

Допълнителен извод

5-32

Предупреждения при шофиране в
студени райони

2-72

Предупреждения при шофиране в
горещи райони

2-71

Кутия на централната конзола

5-40

Смяна на гума

6-82

Проверка на компонентите, показали
нередности при предишното
използване на автомобила

6-18

Система за обезопасяване с детско
столче (CRS)

3-81

Течност за съединителя
(модели с механична трансмисия)

6-92

Закачалка за дрехи

5-46

Адаптивен круиз контрол (ACC)

4-255

Резервоар за AdBlue®

3-55

Въздушен филтър

6-51

Въздуховоди
Антена
Антиблокираща система на
спирачките (ABS)

Помощ за задържане на внимание

С настоящото Hella KGaA Hueck & Co. декларира, че типът на радио оборудването RS4
съответства на Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния уебсайт:
www.hella.com/Isuzu.

C

Аксесоарен ремък

Система против кражба

Декларация за съответствие с Директива относно
радиосъоръженията (2014/53/ЕС)

9-1

Kлиматроник

5-2
5-47
4-159
3-8
4-330
5-5

Автоматично превключване между
къси и дълги светлини (AHB)

4-333

Ключ за управление на комбинираните
светлини

4-117

Автоматична трансмисия

4-147

Круиз контрол

4-153

Течност за автоматичната трансмисия
(модели с автоматична трансмисия)

6-93

Поставка за чаша

5-41

• Техническа информация:
- Честотен обхват: 24,05 - 24,25 GHz
- Трансмисионна мощност: 20 dBm (максимум) EIRP

Модели с автоматична трансмисия

2-56

Поставка за чаша и място за
съхранение на малки предмети

5-42

• Производител и адрес:
- Hella KGaA Hueck & Co.
- Rixbecker Strasse 75, 59552 Lippstadt, Germany

B

Автономна аварийна спирачка (AEB)

Преди шофиране

4-237

D
2-2

Наблюдение в мъртва зона на
видимост (BSM)

4-190

Поставка за бутилки и място за
съхранение на малки предмети
(на предните и задните врати)

5-44

Функция за подпомагане на спирането
Спирачки

4-171
6-60

Ежедневни проверки
(проверки преди шофиране)

6-16

Място за съхранение на бордното
табло

5-38

Дифузeр за твърди частици (DPD)

2-89,
4-346,
6-57

Бракувани части, масла и други
течности

6-7

Врати

3-28

Шофиране

2-28

9-2

ИНДЕКС

ИНДЕКС

H

E
Електронно разпределение на
спирачното усилие (EBD)

4-163

Електронна стабилизираща система
(ESC)

4-164

Система за спешни обаждания
(Система eCall)
Аварийно стартиране на двигателя
(Модели с Пасивна система за влизане
и стартиране)
Аварийно спиране на двигателя
(модели с Пасивна система за влизане
и стартиране)

7-35

7-11

Работа с акумулатора

6-119

Използване на крика

6-77

Работа с радиатора

6-41

Бутон за аварийните светлини
Head Up дисплей
Ключ за регулиране на предните
фарове
Бутон за подгряване на седалката

7-10

Отопление/климатик
Контрол при спускане по наклон

Активно придържане в лентата (ELK)

4-311

Авариен стоп (ESS)

4-172
6-20

Кука

Охлаждаща течност на двигателя

6-36

Бутон за клаксона

Датчик за температурата на
охлаждащата течност на двигателя

4-17

Как да разчитате инструментите
(Разположение на инструментите)

Преден капак

6-11

Моторно масло

6-22
4-112

4-49
4-125

5-15
4-175

5-46
4-137
4-14

Система за празен ход

4-181

Бутон за управление на осветеността

4-140

Система за придържане в лентата
(LKAS)

4-321

Светлини

6-106

4-25

М
Основни данни и спецификации

8-2

Огледала

3-69

Спирачка против многократен сблъсък
(MCB)

4-180

Мулти информационен дисплей (MID)

4-26

Конзола в горна централна част

5-30

Датчик за горивото

4-18

Поддръжка на интериора

Капачка на резервоара за гориво

3-51

Оригинални масла и греси на Isuzu

Напълно регулируемо кормилно
управление

3-68

5-27
6-136
6-7

K
Ключ

3-2

5-37

Ключ с транспондерен чип за
имобилайзера

3-5

5-45

Система за безключов достъп

3-13

3-46

Предпазни мерки при проверка и
регулиране

6-4
2-82

Система за предупреждение за обекти
при движение на заден ход (RCTA)

4-199

Бутон за заключване на задния
диференциал

4-128

Ключ за задните фарове за мъгла

4-126
5-49

Бутон за премахване на замъгляването
4-142
на задното стъкло

8-10

Вътрешно осветление

Електроуправляеми стъкла

Камера за обратно виждане

Други

6-53

4-144
6-95

R

3-50

3-20

Течност за системата за усилване
(модели с хидравлично усилване)

4-146

2-46

Горивен филтър

Педали

Механична трансмисия
Ръчно управляеми стъкла

3-121

Смекчаване на неправилната употреба
4-249
на педала

Предотвратяване на повреди

Офроуд шофиране

0-6

Пасивна система за влизане и
стартиране

4-289

4-16

Интериор (КАРТИНЕН ИНДЕКС)

Бутон за активиране/дезактивиране
на SRS въздушна възглавница от
страната на пътника отпред

Механичен ограничител на скоростта
(MSL)

Одометър и меню за измерване на
дневен пробег

4-126

Ръкохватка

4-297

4-293

Ключ за предните фарове за мъгла

Жабка

Предупреждение за напускане на
лентата (LDW)

O

Интелигентен ограничител на
скоростта (ISL)

3-45

4-302

6-142

2-61,
4-337

Влизане и излизане от автомобила

Активна система при опасност от
напускане на пътната лента (LDP)

Преглед и поддръжка

Модел със задвижване на четирите
колела (4WD)

G

P

4-141

I
Осветление на централния дисплей

F

4-127

Система за подпомагане при потегляне
4-173
по наклон

Състояние на двигателя

Бутон Start/Stop на двигателя (модели
с Пасивна система за влизане и
стартиране)

L

9-3

Фреон

6-129

Бутон за дистанционно регулиране на
огледалата

4-138

Смяна на предпазителите и релетата

7-24

Бутон за прибиране на
електроуправляемо огледало

4-139

9-4

ИНДЕКС

ИНДЕКС

S
Предпазен колан с обтегач и SRS
въздушни възглавници

T
2-20,
3-100

Предпазни колани

3-72

Седалки

3-58

Странична врата
(модели с удължена кабина)

3-40

Място за съхранение на малки
предмети

5-35

Място за съхранение на малки
предмети (от страната на водача)

5-39

Място за съхранение на малки
предмети (от страната на пътника
отпред)

5-36

W

Тахометър

4-15

Заден капак

3-42

Джоб за документи

5-31

Смяна на местата на гумите

6-71

Инструменти
Теглене

6-8
7-29

Система за разпознаване на пътните
знаци (TSR)

4-281

Контрол на клатенето на ремаркето

4-179

Теглене на ремарке
Отстраняване на проблеми

2-47
7-2

5-38

Селективна каталитична редукция с
урея (SCR)

2-91

Резервна гума

6-72

Система за селективна каталитична
редукция с урея (SCR)

4-349

Ограничител на скоростта

2-94

USB порт

Скоростомер

4-15

Място за съхранение на малки
предмети (в горната част на бордното
табло)

Контактен ключ (модели без Пасивна
система за влизане и стартиране)
Стартиране на двигателя

4-115
4-4

Безопасност

2-77

Волан

6-94

Бутон за дистанционно управление на
аудиосистемата от волана

5-48

Стерео камера
Спиране и паркиране

4-221
2-64

5-34

V
Огледало

5-32

Събиране на информация за
автомобила

2-94

Идентификационен номер на
автомобила (VIN) и номер на двигателя

9-5

1-2

Система за загряване

4-10

Когато двигателят прегрее

7-22

Предупредителни и светлинни
индикатори

4-50

Когато двигателят блокира и не може
да бъде стартиран отново

7-15

Разположение на предупредителните
и светлинните индикатори

4-20

Когато двигателят спре по време на
шофиране

7-14

Когато горивото свърши

7-18

Когато светне предупредителният
индикатор за генератора On

7-20

Когато индикаторът не светва

7-24

Когато се спука гума

7-13
7-12

Предупредителен звуков сигнал

4-106

Надписи за предупреждение/внимание
в автомобила

0-42

Индекс на предупредителните/
светлинните индикатори

0-19

Интеркулер с водно охлаждане

6-43

Колела и гуми

6-65

Когато автомобилът се повреди по
време на шофиране

Когато шофирате по лоши пътища

7-28

Когато светне предупредителният
индикатор

7-21

Когато акумулаторът се разреди

7-16

2-86

Когато спирачките не работят

7-15

Кога трябва да посетите вашия
оторизиран сервиз на Isuzu
Течност за чистачки

6-98

Когато батерията на електронния ключ
се изтощи

7-7

Когато светне предупредителният
индикатор за налягането на моторното
масло

7-21

Ключ за чистачките и системата за
измиване на предното стъкло
Пера на чистачките

4-131
6-99

