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Accesarea Ghidului de utilizare

APLICAȚIA MOBILĂ
Instalați aplicația Scan MyPeugeot App (conținutul 
este disponibil offline).

ONLINE
Vizitați site-ul web PEUGEOT și selectați secțiunea 
„MyPeugeot” pentru a consulta sau descărca ghidul 
de utilizare. Alternativ, vizitați următoarea adresă:
http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/

Scanați acest cod QR pentru a avea 
acces direct.

Această pictogramă indică cele mai 
recente informații disponibile.

 

 

Apoi selectați:
– vehiculul,

– ediția corespunzătoare datei primei înmatriculări a 
vehiculului.

Selectați:
– limba utilizată,
– vehiculul și tipul de caroserie,
– ediția ghidului de utilizare corespunzătoare datei 
primei înmatriculări a vehiculului.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bine ați venit

Vă mulțumim că ați ales un model Peugeot Boxer.
În acest document sunt prezentate informațiile și recomandările esențiale 
de care aveți nevoie pentru a putea explora vehiculul în deplină siguranță. 
Vă recomandăm cu insistență să vă familiarizați cu acest document și cu 
Carnetul de întreținere și garanții.
Vehiculul este dotat cu unele dintre echipamentele descrise în acest document, 
în funcție de nivelul de echipare, de versiunea și de caracteristicile din țara 
în care se comercializează.
Descrierile și ilustrațiile sunt furnizate doar în scop informativ.
Automobiles PEUGEOT își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice, 
echiparea și accesoriile fără a avea obligația de a actualiza prezentul ghid.
Dacă înstrăinați vehiculul, vă rugăm să predați și acest Ghid de utilizare 
noului proprietar.

Legendă

Avertizare de siguranță

Informații suplimentare

Funcție de protecție a mediului

Vehicul cu volanul în partea stângă

Vehicul cu volanul în partea dreaptă

Amplasarea echipamentului / butonului descris 
este indicată de o zonă neagră.

Legendă
Această legendă vă permite să identificați caracteristicile specifice 
ale vehiculului:

Furgon Cabină platformă

Combi, minibus Cabină dublă

Cabină extinsă Benă basculabilă

Cabină șasiu



2

Cuprins

 
 

 
 

 
 

  ■Vedere de ansamblu

  ■Conducere Eco

 1Instrumente de bord

Tablou de bord  6
Indicatoare și martori de avertizare  6
Indicatoare  10
Configurarea vehiculului (MODE)  13
Sistemul audio și multimedia tactil  19
Setarea datei și orei  19
Computer de bord  20
Computer de bord  20

 2Acces

Cheie  21
Telecomandă  21
Uși față  24
Uși laterale culisante  24
Uși spate  25
Alarmă  25
Geamuri electrice  26

 3Ergonomie și confort
Scaune față  28
Banchetă față  29
Scaune spate  30
Banchetă spate  30
Reglarea volanului  31
Retrovizoare  32

Încălzire și ventilație  32
Încălzire / Aer condiționat manual  33
Climatizare automată  34
Sistem de încălzire adițional  36
Încălzire/Aer condiționat spate  36
Încălzire suplimentară programabilă  37
Dezaburire/degivrare față  39
Degivrarea lunetei  39
Configurație de cabină  39
Amenajări spate  43
Amenajări exterioare  46

 4Iluminat și vizibilitate
Comanda luminilor  47
Lumini semnalizatoare de direcție  47
Comutare automată a luminilor de drum  48
Reglare faruri pe înălțime  50
Buton de comandă ștergătoare geamuri  50
Înlocuirea unei lamele de ștergător  51

 5Siguranță
Recomandări generale de siguranță  52
Lumini de avarie  52
Claxon  53
Program de stabilitate electronică (ESC)  53
Centuri de siguranță  56
Airbaguri  58
Scaune pentru copii  59
Neutralizarea airbagului pentru  
pasagerul din față  61
Scaune ISOFIX  63

Siguranță copii  65

 6Conducere

Recomandări de conducere  66
Pornirea-oprirea motorului  69
Sistemul pentru modul standby al bateriei  69
Frâna de parcare  70
Cutie de viteze  70
Indicator de schimbare a treptei  71
Stop & Start  71
Asistență la pornirea în rampă  73
Detectare pneu dezumflat  74
Suspensii pneumatice  75
Asistare la conducere și manevrare - 
recomandări generale  76
Recomandarea sistemului  
de recunoaștere a limitei de viteză  77
Limitator de viteză  79
Regulator de viteză – recomandări speciale  81
Regulator de viteză  81
Regulator de viteză (motor HDi 3L)  82
Sistem de avertizare la părăsirea  
benzii de rulare  83
Blind Spot Detection cu detectarea remorcii  86
Frână de siguranță activă cu Distance  
Alert și asistare la frânarea  
de urgență inteligentă  87
Asistență la parcarea cu spatele  90
Cameră de marșarier  90



3

Cuprins

 7Informații practice
Carburant  93
Compatibilitatea de carburanți  94
Lanțuri pentru zăpadă  94
Tractarea unei remorci  95
Dispozitiv de remorcare cu  
sferă demontabilă fără scule  95
Sistem de transport pe acoperiș  97
Capotă motor  97
Motorizări diesel  99
Verificare niveluri  99
Verificări  101
AdBlue® (Motoare BlueHDi)  104

 8În caz de pană
Kit de depanare provizorie pneuri  107
Roată de rezervă  108
Înlocuirea unui bec  114
Înlocuirea unei siguranțe  119
Baterie de 12 V  123
Remorcarea vehiculului  126

 9Caracteristici tehnice

Caracteristici motorizări și  
sarcini remorcabile  128
Motorizări Diesel  129
Mase  130
Dimensiuni  133
Marcajele de identificare  137
Glosar de etichete  138

 10Particularități
Cabină extinsă  141
Cabină șasiu / Cabină platformă  141
Cabină dublă  146
Benă cu laterale rabatabile  150

 11Sistem audio

Primii pași  156
Comenzi la volan  156
Radio  157
Media  158
Telefon  159
Setări  159
Comenzile vocale  160

 12Sistemul audio și telematic tactil
Primii pași  163
Comenzi la volan  164
Meniuri  164
Radio  165
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)  166
Media  166
Navigație  168
Telefon  171
Informații vehicul  173
Setări  173
Comenzile vocale  174

 13Sistem ALPINE® X902D

Primii pași  178

Meniuri  179

  ■Index alfabetic



4

Vedere de ansamblu

Instrumente și comenzi
 

 

1. Caseta cu siguranțe
2. Încălzire suplimentară programabilă
3. Suspensii pneumatice / spoturi pentru 

lectură / ventilație spate suplimentară
4. Comenzi limitator de viteză / regulator de 

viteză
5. Configurarea vehiculului / înălțimea farurilor 

/ lumini anticeață față/spate
6. Maneta de comandă a luminilor și 

semnalizatoarelor de direcție
7. Tablou de bord cu afișaj
8. Manetă de comandă ștergător de parbriz / 

spălător de parbriz / computer de bord
9. Contactor

10. Airbag frontal șofer / Claxon
11. Comenzile de pe volan ale sistemului audio

Consolă centrală
 

 

1. Sistem audio / Navigație
2. Încălzire / Aer condiționat
3. Compartiment de depozitare / Scrumieră 

amovibilă
4. Priză 12 V pentru accesorii (max. 180 W)
5. Conector USB / Brichetă
6. Control dinamic al stabilității (CDS/ASR) / 

Control inteligent al tracțiunii
7. Control la coborârea în pantă
8. Avertizare de părăsire involuntară a benzii 

de rulare
9. Lumini de avarie
10. Blocare centralizată / Martor de blocare
11. Degivrare / Dezaburire

12. Maneta de viteze
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Conducere Eco

Conducere Eco
Conducerea Eco se referă la practici de rutină 
ce permit șoferului să optimizeze consumul de 
carburant și să reducă emisiile de CO2.
Optimizarea utilizării cutiei de viteze
În cazul unei cutii de viteze manuale: porniți 
ușor și cuplați cât mai repede treapta de viteze 
superioară. În timpul accelerării, schimbați 
devreme în treapta superioară.
Indicatorul de eficiență a treptelor de viteză vă 
invită să cuplați cea mai adecvată treaptă de 
viteză: imediat ce este afișată o indicație pe 
tabloul de bord, urmați-o.
Adoptați un stil de conducere flexibil
Respectați distanțele de siguranță între vehicule, 
utilizați frâna de motor în locul pedalei de frână 
și apăsați treptat pe pedala de accelerație. 
Aceste comportamente contribuie la economia 
de carburant, reducerea emisiilor de CO2 și la 
scăderea zgomotului general de trafic.
Dacă vehiculul dispune de comanda „CRUISE” 
pe volan, folosiți-o la viteze de peste 30 km/h în 
condiții de circulație fluidă.
Controlați utilizarea echipamentelor 
electrice

Înainte de a porni, dacă habitaclul este 
supraîncălzit, aerisiți-l coborând geamurile și 
deschizând aeratoarele, înainte de a utiliza aerul 
condiționat.

De la 50 km/h în sus, ridicați geamurile și lăsați 
aeratoarele deschise.
Utilizați echipamente care permit limitarea 
temperaturii în habitaclu.
Dacă nu este cu reglare automată, opriți aerul 
condiționat imediat ce se atinge temperatura 
dorită.
Dezactivați funcțiile de dezaburire și degivrare 
dacă nu sunt gestionate automat.
Opriți cât mai curând posibil încălzirea scaunelor.
Nu rulați cu farurile și cu luminile anticeață 
aprinse când condițiile de vizibilitate sunt 
suficiente.
Evitați să țineți motorul în funcțiune înainte de 
a porni, mai ales în timpul iernii; vehiculul se 
încălzește mult mai repede în mers.
Ca pasager, evitați utilizarea simultană a mai 
multor suporturi multimedia (film, muzică, jocuri 
video etc.) pentru a contribui la reducerea 
consumului de energie electrică, ceea ce 
înseamnă economie de carburant.
Deconectați toate dispozitivele portabile înainte 
de a părăsi vehiculul.
Limitați cauzele supraconsumului
Repartizați greutatea în vehicul.
Limitați încărcarea vehiculului și minimizați 
rezistența aerodinamică (bare de pavilion, 
galerie de acoperiș, suport de biciclete, remorcă 
etc.). Utilizați un portbagaj de pavilion închis.
Îndepărtați setul de bare de pavilion și galeria de 
acoperiș după utilizare.

La sfârșitul iernii, schimbați pneurile de iarnă cu 
cele de vară.
Respectați instrucțiunile privind 
întreținerea
Verificați periodic și la rece presiunea din pneuri, 
având ca referință eticheta situată pe cadrul ușii 
conducătorului.
Efectuați această verificare cu precădere:
– înaintea unui drum lung.
– la fiecare schimbare de anotimp.
– după o staționare prelungită.
Nu uitați roata de rezervă și, atunci când este 
cazul, pneurile remorcii sau ale rulotei.
Efectuați regulat întreținerea vehiculului 
(schimb ulei, filtru de ulei, filtru de aer, filtru 
habitaclu etc.) și respectați calendarul acestor 
operații prevăzute în planul de întreținere al 
constructorului.
În cazul motoarelor diesel BlueHDi, dacă 
sistemul SCR se defectează, vehiculul devine 
poluant. Vizitați cât mai curând posibil un dealer 
PEUGEOT sau un atelier calificat pentru a 
readuce emisiile de oxid de azot la un nivel 
conform cu normele.
În timpul alimentării cu carburant, nu insistați 
după a 3-a oprire a pompei pentru a evita 
vărsarea carburantului.
Consumul de carburant al unui vehicul nou se 
va stabiliza la o medie consecventă doar după 
primii 3.000 de kilometri.
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Instrumente de bord

Tablou de bord
 

 

1. Vitezometru (km/h sau mph)
2. Ecran
3. Indicator de nivel de carburant
4. Temperatură lichid de răcire
5. Turometru (rpm x 1.000)

Afișaj de nivel 1
 

 

În partea inferioară:
– Ora,
– Temperatură exterioară,
– Kilometri / mile parcurse,
– Computer de bord (autonomie, consum etc.),
– Înălțime faruri,
– Alertă programabilă de viteză excesivă,
– Limitator de viteză sau regulator de viteză,
– Indicator de schimbare a treptei,

– Stop & Start.
În partea superioară:
– Data,
– Indicator de întreținere,
– Mesaje de avertizare,
– Mesaje privind starea funcțiilor,
– Configurarea vehiculului.
Afișaj de nivel 2
 

 

În partea stângă:
– Ora,
– Temperatură exterioară,
– Martori de avertizare sau de stare,
– Limitator de viteză sau regulator de viteză.
În partea dreaptă:
– Data,
– Indicator de întreținere,
– Computer de bord (autonomie, consum etc.),
– Mesaje de avertizare,
– Mesaje privind starea funcțiilor,
– configurare vehicul,
– Înălțime faruri,
– Kilometri / mile parcurse.

Luminozitatea postului de 
conducere

Luminozitatea postului de conducere 
poate fi ajustată folosind butonul MODE, 

cu luminile de poziție pornite.
Pentru mai multe informații despre Configurarea 
vehiculului (MODE), consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Indicatoare și martori de 
avertizare
Afișate sub forma unor pictograme, indicatoarele 
și martorii de avertizare informează conducătorul 
despre apariția unei anomalii (martori de 
avertizare) sau despre starea de funcționare 
a unui sistem (martori de funcționare sau de 
dezactivare). Unii martori au două moduri de 
aprindere (continuu sau intermitent) și/sau mai 
multe culori.
Avertizări asociate
Aprinderea unui martor poate fi însoțită de un 
semnal sonor și/sau de un mesaj afișat pe un 
ecran.
Situația poate fi identificată ca normală sau 
ca defecțiune prin corelarea tipului de alertă 
cu starea de funcționare a vehiculului. Pentru 
informații suplimentare, citiți descrierea fiecărui 
martor.
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Instrumente de bord

1La punerea contactului
Unii martori de avertizare se aprind în roșu sau 
portocaliu, timp de câteva secunde, la punerea 
contactului. Acești martori luminoși trebuie să se 
stingă imediat dupa pornirea motorului.
Pentru mai multe informații despre un sistem sau 
o funcție , consultați secțiunea corespunzătoare.

Martor luminos aprins 
continuu
Aprinderea unui martor de avertizare roșu sau 
portocaliu indică o defecțiune care necesită 
investigații suplimentare.
Dacă un martor de avertizare rămâne 
aprins
Trimiterile (1), (2) și (3) din descrierea martorului 
de avertizare indică necesitatea de a contacta un 
specialist calificat, în afară de luarea măsurilor 
imediate recomandate.
(1): Trebuie să opriți vehiculul.
Opriți în condiții de siguranță imediat ce puteți 
face acest lucru și tăiați contactul.
(2): Contactați un reparator agreat PEUGEOT 
sau un service autorizat.
(3): Contactați un reparator agreat PEUGEOT 
sau un service autorizat.

Lista martorilor de 
avertizare
Martori de avertizare roșii

Temperatura lichidului de răcire
La semnul H în zona roșie sau continuu, 
cu acul în zona roșie.

Temperatura lichidului de răcire este prea mare 
și/sau a crescut anormal.
Executați (1), apoi așteptați răcirea motorului 
înainte de a completa nivelul de lichid de răcire, 
dacă este cazul. Dacă problema persistă, 
executați (2).
Presiune ulei motor

Intermitent, timp de câteva secunde, 
însoțit de afișarea unui mesaj.

Calitatea uleiului de motor este deteriorată.
Schimbați cât mai curând posibil uleiul de motor.
După a doua avertizare, performanța motorului 
va fi limitată.

Aprins temporar sau intermitent, cu 
motorul pornit.

S-a detectat lipsa de ulei sau o defecțiune 
majoră.
Executați (1), apoi verificați manual nivelul.
Dacă este necesar, completați nivelul.
Dacă nivelul este corect, executați (2).
Încărcare baterie

Continuu.
S-a detectat o defecțiune la circuitul de 

încărcare sau la baterie.
Verificați bornele bateriei.

Continuu sau intermitent, în ciuda 
verificărilor.

S-a detectat o defecțiune a contactului sau 
injecției.
Executați (2).
Detectarea deschiderii

Continuu.
Una dintre deschiderile vehiculului nu 

este închisă corect.
Verificați închiderea ușilor de la cabină, a ușilor 
laterale și spate, precum și a capotei motorului.
Direcție asistată

Continuu, însoțit de un semnal sonor și de 
un mesaj pe afișaj.

Direcția asistată este defectă.
Conduceți cu atenție la viteză moderată, apoi 
efectuați (3).
Airbaguri

Continuu sau intermitent.
Un airbag sau un sistem de pretensionare 

pirotehnică a centurilor de siguranță este defect.
Executați (3).
Centură de siguranță necuplată

Continuu, apoi intermitent.
Șoferul nu și-a cuplat centura de 

siguranță.
Trageți centura, apoi introduceți catarama în 
dispozitivul de cuplare.

Însoțit de un semnal sonor și apoi rămâne 
aprins continuu.

Vehiculul rulează, șoferul nu și-a cuplat centura.
Verificați cuplarea trăgând de centură.
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Suspensii pneumatice
Continuu.
Sistemul este defect.

Executați (3).
Frâna de parcare

Continuu.
Frâna de parcare este acționată sau 

eliberată incomplet.
Eliberați frâna de parcare pentru a stinge 
martorul, ținând piciorul pe pedala de frână.
Frânare

Continuu.
Nivelul lichidului de frână este insuficient.

Executați (1), apoi completați nivelul cu lichid 
specificat de producător. 
Dacă problema persistă, executați (2).

Continuu.
Repartitorul electronic de 

frânare (REF) este defect.
Executați (1), apoi (2).
Martori de avertizare portocalii

Service
Temporar aprins.
S-au detectat una sau mai multe 

defecțiuni minore, pentru care nu există un 
martor de avertizare specific.
Executați (2).

Continuu, însoțit de afișarea unui mesaj.
S-au detectat una sau mai multe 

defecțiuni majore, pentru care nu există un 
martor de avertizare specific.

Identificați cauza defecțiunii cu ajutorul mesajului 
afișat pe tabloul de bord, apoi executați (3).
Antiblocare roți (ABS)

Continuu.
Sistemul de antiblocare a roților este 

defect.
Vehiculul păstrează frânarea clasică.
Conduceți cu prudență, cu viteză redusă, apoi 
executați (3).
Distance Alert / Frână de siguranță activă

Continuu, însoțit de afișarea unui mesaj.
Sistemul a fost dezactivat prin meniul de 

configurare a vehiculului.
Distance Alert/Active Safety Brake

Intermitent.
Sistemul se activează și frânează imediat 

vehiculul, astfel încât să reducă viteza de 
coliziune frontală cu vehiculul din față.

Continuu, cu mesaj și cu avertizare 
sonoră.

Sistemul este defect.
Executați (3).
Distance Alert / Frână de siguranță activă

Continuu.
Sistemul este defect.

Dacă acești martori de avertizare se aprind după 
ce motorul a fost oprit și apoi repornit, efectuați 
(3).
Plăcuțe de frână

Continuu.
Plăcuțele de frână față sunt uzate.

Executați (3) pentru înlocuirea plăcuțelor.

CDS/ASR
Intermitent.
Sistemul funcționează.

Sistemul optimizează tracțiunea și permite 
îmbunătățirea stabilității direcționale a 
vehiculului.

Continuu, însoțit de un semnal sonor și de 
un mesaj pe afișaj.

Sistemul CDS/ASR sau de asistare la pornirea în 
rampă este defect.
Executați (2).

Continuu.
Există o defecțiune la controlul inteligent 

al tracțiunii.
Executați (2).
Filtru de particule (diesel)

Continuu.
Filtrul de particule este în curs de 

regenerare.
Lăsați motorul în funcțiune până la stingerea 
martorului, pentru ca regenerarea să se poată 
termina.
Sistem de autodiagnoză motor

Continuu.
A fost detectată o defecțiune la motor sau 

la sistemul antipoluare EOBD.
EOBD (European On Board Diagnosis) este 
un sistem european de diagnosticare, care 
respectă, printre altele, normele de emisii de:
– CO (monoxid de carbon),
– HC (hidrocarburi nearse),
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1– NOx (oxizi de azot), detectați de senzorii de 
oxigen plasați după catalizatoare și
– particule.
Executați rapid (3).
Detectare pneu dezumflat

Continuu.
Un pneu este dezumflat sau are pană.

Executați (1).
Schimbați roata sau reparați pneul.

Continuu.
Un senzor este defect.

Executați (3). 
Avertizare de părăsire involuntară a benzii 
de rulare

Intermitent, însoțit de un semnal 
sonor.

A fost detectată depășirea involuntară a unei 
benzi, în stânga sau în dreapta.
Rotiți volanul în direcția opusă, pentru a reveni la 
traiectoria corectă.

Continuu, însoțit de un semnal sonor.
Sistemul de avertizare la părăsirea 

involuntară a benzii este defect.
Curățați parbrizul.
Dacă problema persistă, executați (3).
Imobilizare electronică

Continuu.
Cheia de contact introdusă nu este 

recunoscută.
Motorul nu poate porni.
Schimbați cheia și executați (3) pentru 
verificarea cheii defecte.

Aprins timp de aproximativ 10 secunde la 
punerea contactului.

Alarma a fost declanșată.
Executați (3) pentru verificarea încuietorilor.
Prezența apei în filtrul de motorină(Diesel)

Continuu.
Filtrul de motorină conține apă.

Executați (2) în cel mai scurt timp - pericol de 
deteriorare a sistemului de injecție!
AdBlue

Continuu, apoi intermitent, însoțit de un 
mesaj pe afișaj.

Autonomia de rulare scade.
Trebuie să completați în cel mai scurt timp cu 
AdBlue.
Nivel scăzut de carburant

Continuu, cu acul în zona E.
Este utilizată rezerva de carburant.

Alimentați cu carburant fără întârziere.
Intermitent.
Sistemul este defect.

Executați (2).
Preîncălzitor Diesel

Continuu.
Condițiile meteorologice impun utilizarea 

preîncălzirii.
Așteptați stingerea martorului înainte de a porni 
motorul.
Lumini anticeață spate

Continuu.
Este aprins butonul de pe panoul de 

comandă MODE.

Luminile funcționează numai dacă sunt aprinse 
cele de întâlnire.
În condiții normale de vizibilitate trebuie să le 
stingeți.
Martori de avertizare verzi

Lumini semnalizatoare de direcție
Lumini semnalizatoare de direcție cu 
semnal sonor.

Luminile semnalizatoare de direcție sunt aprinse.
Lumini anticeață față

Continuu.
Este aprins butonul de pe panoul de 

comandă MODE.
Luminile funcționează numai dacă sunt aprinse 
cele de întâlnire.
Lumini de întâlnire

Continuu.
Luminile sunt aprinse.

Regulator de viteză
Continuu.
Regulatorul de viteză este selectat.

Selectare manuală.
Martori de avertizare albaștri

Lumini de drum
Continuu.
Luminile sunt aprinse.

Comutare automată a luminilor de drum
Continuu.
Funcția a fost activată prin intermediul 

meniului „MODE”.
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Aprinderea și stingerea luminilor de drum este 
controlată automat în funcție de condițiile de 
trafic și de conducere.
Martori de avertizare albi/negri

Temperatură / Polei
Continuu, însoțit de un mesaj pe 
afișaj.

Condițiile meteo pot conduce la apariția poleiului 
pe șosea.
Dați dovadă de atenție sporită și evitați frânarea 
bruscă.
Data/ora

Continuu.
Reglajele se fac prin intermediul meniului 

„MODE”.
Înălțimea farurilor

Continuu.
Farurile sunt reglate de la poziția 0 la 3 în 

funcție de încărcătura transportată.
Reglați folosind butoanele din modulul de control 
MODE.
Cheie de întreținere

Continuu.
Trebuie să faceți revizia.

Consultați lista de verificări din planul de 
întreținere al producătorului, apoi efectuați vizita 
de întreținere.

Stop & Start
Continuu.
Când vehiculul este oprit (semafor, 

indicator de oprire, ambuteiaj etc.), sistemul Stop 
& Start aduce motorul în modul STOP.
Imediat ce porniți din nou, martorul se stinge și 
motorul repornește automat în modul START.

Intermitent câteva secunde, apoi se 
stinge.

Modul STOP nu este momentan disponibil.
Indicator de schimbare a treptei

Continuu.
Următoarea treaptă de viteză superioară 

poate fi cuplată.
Limitator de viteză

Continuu.
Limitatorul este activat.
Continuu, cu „OFF” (Oprit).
Limitatorul este selectat și inactiv.

Indicatoare

Informații despre întreținere
Cheia care simbolizează informațiile de 
întreținere, timp de câteva secunde de la 
cuplarea contactului. Afișajul vă informează când 
trebuie făcută următoarea revizie, prevăzută de 
documentul plan de întreținere al constructorului.
 

 

Această informație se determină în funcție 
de numărul de kilometri parcurși de la revizia 
precedentă.

Nivelul uleiului de motor
În funcție de motorizare, în continuare apare 
nivelul uleiului din motor, gradat de la 1 (Min.) la 
5 (Max.).
Dacă nu este afișată nicio gradație, nivelul de 
ulei este insuficient; este imperativă completarea 
cu ulei, pentru a evita deteriorarea motorului.
Pentru ca măsurarea acestui nivel să fie precisă, 
vehiculul trebuie să fie oprit pe teren orizontal, cu 
motorul oprit de cel puțin 30 de minute.

Dacă aveți dubii, verificați nivelul cu joja 
de ulei.

Pentru mai multe informații despre 
Verificarea nivelurilor, consultați secțiunea 
corespunzătoare.
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1

 

După câteva secunde, afișajul revine la funcțiile 
sale obișnuite.

Calitatea uleiului de motor
Acest martor de avertizare luminează 
intermitent și, dacă vehiculul este echipat 

cu această funcție, la fiecare pornire a motorului 
este afișat un mesaj: sistemul a detectat o 
degradare a uleiului de motor. Schimbați cât mai 
repede uleiul.

Acest al 2-lea martor de avertizare, cuplat 
cu primul, se aprinde pe tabloul de bord 

dacă nu a fost efectuat schimbul de ulei, iar 
degradarea uleiului a depășit un nou prag. Dacă 
acest martor de avertizare se aprinde la intervale 
regulate, efectuați urgent schimbul de ulei.

La motorizările HDi 3,0 l, turația 
motorului este restricționată la 3.000 rot/

min, apoi la 1.500 rot/min atât timp cât nu se 
realizează schimbul de ulei. Schimbați uleiul 
pentru a evita orice deteriorare.

Resetarea indicatorului de 
întreținere
Un atelier calificat, echipat cu instrumentul de 
diagnoză, va opri aprinderea intermitentă în 
permanență a martorului de avertizare după 
fiecare revizie.
Dacă ați efectuat pe cont propriu revizia 
vehiculului, resetați indicatorul de întreținere 
astfel:
► Introduceți cheia în contact.
► Aduceți-o în poziția MAR - ON.
► Apăsați simultan pedala de frână și de 
ambreiaj mai mult de 15 secunde.

Consultați lista de verificări din planul de 
întreținere al producătorului furnizat la 

livrarea vehiculului.

Informații despre întreținere
Pentru a avea acces oricând la 
indicatoarele de întreținere, apăsați scurt 

butonul MODE.
Utilizați săgețile sus/jos pentru a vedea 
intervalele de revizie și calitatea uleiului de 
motor.
O nouă apăsare a butonului MODE permite 
revenirea la diferitele meniuri de afișare.
O apăsare lungă vă permite să reveniți la 
ecranul principal.

Meniu... Selectați... Acțiune

 Revizie Revizie (km/
mile înainte 
de revizie)

Afișează 
distanța în 
kilometri/mile 
de parcurs 
înainte de 
următoarea 
revizie.

Schimb ulei 
(km/mile 
înainte de 
schimbarea 
uleiului)

Afișează 
distanța în 
kilometri/mile 
de parcurs 
înainte de 
schimbarea 
uleiului.

Pentru mai multe informații despre 
Configurarea vehiculului (MODE), 

consultați secțiunea corespunzătoare. 

Temperatură lichid de răcire
 

 

Dacă acul este poziționat între C (Rece) și H 
(Cald): funcționare normală.
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În condiții grele de utilizare sau condiții climatice 
calde, acul se poate apropia de gradațiile roșii.
Dacă acul ajunge în zona roșie sau se 
aprinde martorul de avertizare:
► opriți imediat, decuplați contactul. Ventilatorul 
de răcire poate continua să funcționeze cel mult 
aproximativ 10 minute.
► așteptați să se răcească motorul pentru a 
verifica nivelul și, dacă este cazul, completați 
nivelul.
În cazul completării
Atenție, circuitul de răcire este sub presiune!
Pentru a evita orice risc de arsuri, folosiți o 
lavetă și rotiți bușonul cu două ture pentru a 
micșora presiunea.
Când scade presiunea, verificați nivelul și 
scoateți bușonul pentru a completa nivelul.

Dacă acul rămâne în zona roșie, 
consultați un dealer PEUGEOT sau un 

atelier calificat.

Verificați în mod regulat nivelul lichidului 
de răcire pentru motor.

Pentru mai multe informații despre 
Verificarea nivelurilor, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Indicatoare de autonomie 
lichid AdBlue®

Dacă s-a ajuns la rezerva din rezervorul de 
AdBlue® sau s-a detectat o defecțiune a 

sistemului de depoluare SCR, la cuplarea 
contactului se afișează o estimare a distanței 
care se mai poate parcurge până când sistemul 
va împiedica pornirea motorului.
În cazul detectării simultane a unei defecțiuni 
și a unui nivel redus de AdBlue®, se afișează 
autonomia mai mică.

În cazul riscului ca motorul sa nu 
mai pornească din cauza lipsei de 
AdBlue®

Dispozitivul reglementat de imobilizare 
electronică se activează automat, imediat 

după golirea rezervorului de AdBlue®.

Autonomie de peste 2.400 km
La cuplarea contactului, pe tabloul de bord nu 
se afișează automat nicio informație despre 
autonomie.
Autonomie cuprinsă între 2.400 și 600 km

Când este atins pragul de 2.400 km, 
acest martor clipește, fiind însoțit de un 

mesaj temporar care indică autonomia de rulare 
exprimată în kilometri sau mile înainte de 
blocarea pornirii motorului.
De fiecare dată când puneți contactul, alerta va fi 
însoțită de un semnal sonor.
S-a atins nivelul de rezervă; se recomandă 
completarea imediat ce este posibil.
Autonomie mai mică de 600 km

Când este atins pragul de 600 km, acest 
martor clipește, fiind însoțit de un mesaj 

care indică autonomia de rulare exprimată în 
kilometri sau mile înainte de blocarea pornirii 
motorului.
Alerta va fi repetată cu actualizarea autonomiei 
rămase la fiecare 50 km parcurși.
De fiecare dată când puneți contactul, alerta va fi 
însoțită de un semnal sonor.
Este imperativ să completați cât mai curând 
posibil înainte de golirea completă a rezervorului. 
În caz contrar, nu veți mai putea porni vehiculul.
Pană cauzată de lipsa de AdBlue®

A fost atinsă autonomia de 0 km: rezervorul de 
AdBlue® este gol. Dispozitivul prevăzut de lege 
împiedică pornirea motorului.
Dacă nu se adaugă lichid AdBlue® în rezervorul 
special, vehiculul rămâne imobilizat.

Pentru a putea reporni motorul, trebuie 
să completați cu cel puțin 4 litri de 

AdBlue®. Pentru completarea cu lichid, puteți 
apela la un dealer PEUGEOT sau la un 
service autorizat.

Pentru mai multe informații despre 
AdBlue® (motorizări BlueHDI) și în mod 

deosebit despre completare, consultați 
secțiunea corespunzătoare.



13

Instrumente de bord

1În cazul unei defecțiuni a sistemului 
antipoluare SCR

Detectare

Se aprinde martorul Autodiagnosticare.
La fiecare cuplare a contactului, semnalul 

sonor și mesajul afișat confirmă un defect al 
sistemului antipoluare.
Dacă este vorba despre un defect temporar, 
avertizarea va dispărea imediat ce nivelul 
emisiilor de noxe revine la un nivel conform cu 
standardele.

În schimb, dacă martorul este aprins și 
după ce ați parcurs 50 km, defecțiunea 

este confirmată.
La 400 km parcurși după această confirmare 
se va activa automat un dispozitiv de 
imobilizare electronică a motorului.
Contactați de urgență un dealer PEUGEOT 
sau un service autorizat.

Defecțiune confirmată
 

 

În afară de semnalele precedente, autonomia 
autorizată va fi afișată pe tabloul de bord, în 
kilometri sau în mile.
Avertizarea va fi reluată la intervale de 30 de 
secunde, cu actualizarea autonomiei.
Contactați de urgență un dealer PEUGEOT sau 
un service autorizat.

Riscați să nu mai puteți porni vehiculul.

Pornirea va fi împiedicată peste 400 de km

La fiecare încercare de pornire se 
activează avertizarea și se afișează 

mesajul de pornire împiedicată.
Pentru a putea porni motorul, trebuie să apelați 
la un dealer PEUGEOT sau la un service 
autorizat.

Configurarea vehiculului 
(MODE)

 

 

 

 

Acest panou de comandă oferă acces 
la meniurile de personalizare a anumitor 
echipamente.
 

 

 

 

Informațiile corespunzătoare sunt afișate pe 
tabloul de bord.
Limbi disponibile: italiană, engleză, germană, 
franceză, spaniolă, portugheză, olandeză, 
braziliană, poloneză, rusă, turcă și arabă.
Toate meniurile sunt accesibile dacă vehiculul 
este dotat cu sistem audio.
Dacă vehiculul este dotat cu sistem audio și 
telematic tactil, unele meniuri sunt accesibile 
doar prin intermediul panoului de comandă al 
sistemului său audio.

Din motive de siguranță, unele meniuri 
pot fi accesate doar cu contactul 

decuplat.

Butonul MODE vă permite să: 

– accesați meniurile și meniurile secundare,
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– validați opțiunile dintr-un meniu,
– ieșiți din meniuri.

O apăsare lungă vă permite să 
reveniți la ecranul principal.

Acest buton vă permite să: 

– derulați în sus într-un meniu,
– creșteți o valoare.

Acest buton vă permite să: 

– derulați în jos într-un meniu,
– micșorați o valoare.

 

Meniu...  

Apăsați... Sub-meniu... Apăsați... Selectați... Validați și 
ieșiți

Acțiune

1 Brightness 
(Luminozitate)

 

 

Creștere Reglați luminozitatea 
tabloului de bord și cea a 
instrumentelor și comenzilor 
(cu luminile de poziție 
aprinse).

 

 

Micșorare

2 Speed beep (Bip 
viteză)

 

 

ON
 

 

 

 

Creștere
 

 

Activați/dezactivați semnalul 
sonor care indică depășirea 
vitezei programate și 
selectați viteza.

 

 

Micșorare

OFF

3 Headlamp sensor 
(Senzor faruri)

 

 

 

 

Creștere
 

 

Reglați sensibilitatea 
senzorului de luminozitate 
(de la 1 la 3), care afectează 
farurile.

 

 

Micșorare

4 Activare „Trip B”
 

 

 

 

ON
 

 

Vedeți o a doua distanță 
„Trip B”.

 

 

OFF

5 Traffic sign 
(Indicator rutier)

 

 

 

 

ON
 

 

Activați/dezactivați citirea 
indicatoarelor.

 

 

OFF
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1 

Meniu...  

Apăsați... Sub-meniu... Apăsați... Selectați... Validați și 
ieșiți

Acțiune

6 Time setting 
(Setare oră)

 

 

Ore / minute
 

 

Creștere
 

 

Setați ora.

 

 

Micșorare

Format 
 

 

24 Setați modul de afișare a 
ceasului.

 

 

12

7 Date setting 
(Setare dată)

 

 

An / Lună / Zi
 

 

Creștere
 

 

Setați data.

 

 

Micșorare

 

Meniu…  

Apăsați... Sub-meniu... Apăsați... Selectați... Validați și 
ieșiți

Acțiune

8 Autoclose 
(Închidere automată)

 

 

 

 

ON
 

 

Activați/dezactivați 
închiderea automată a ușilor 
la peste 20 km/h.

 

 

OFF
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Meniu…  

Apăsați... Sub-meniu... Apăsați... Selectați... Validați și 
ieșiți

Acțiune

9 Unit (Unitate de 
măsură)

 

 

Distanță
 

 

 

 

km
 

 

Alegeți unitatea de afișare a 
distanței.

 

 

mile

Consum
 

 

 

 

km/l Alegeți unitatea de afișare a 
consumului.

 

 

l/100 km

Temperatură
 

 

 

 

°C Alegeți unitatea de afișare a 
temperaturii.

°F

Presiune pneuri
 

 

psi Alegeți unitatea de afișare a 
presiunii din pneuri.

bar

kPa

10 Languages 
(Limbi)

Lista limbilor 
disponibile.

 

 

Alegeți limba de afișare.

11 Volume of 
announcements 
(Volum anunțuri)

Creștere Creșteți/micșorați volumul 
anunțurilor sau al semnalului 
sonor de avertizare.Micșorare
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1 

Meniu…  

Apăsați... Sub-meniu... Apăsați... Selectați... Validați și 
ieșiți

Acțiune

12 Service (Revizie)
 

 

Revizie (km/
mile înainte de 
revizie)

 

 

Afișează distanța în 
kilometri/mile de parcurs 
înainte de următoarea 
revizie.

Schimb ulei 
(km/mile înainte 
de schimbarea 
uleiului)

Afișează distanța în 
kilometri/mile de parcurs 
înainte de schimbarea 
uleiului.

13 Daytime running 
lamps (Lumini de zi)

 

 

 

 

ON
 

 

Activați/dezactivați luminile 
de zi.

 

 

OFF

14 Automatic main 
beam headlamps 
(Lumini de drum 
automate)

 

 

 

 

ON
 

 

Activați/dezactivați luminile 
de drum automate.

 

 

OFF

15 Passenger airbag 
(P BAG) (Airbag 
pasager)

 

 

ON
 

 

 

 

Da
 

 

Activați/dezactivați airbagul 
pasagerului.

 

 

Nu

OFF
 

 

Da Dezactivați airbagul 
pasagerului.

 

 

Nu
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Meniu…  

Apăsați... Sub-meniu... Apăsați... Selectați... Validați și 
ieșiți

Acțiune

16 Blind spot (Unghi 
mort)

 

 

 

 

OFF
 

 

Reglați parametrii sistemului 
de monitorizare a unghiului 
mort.

Vizual

Vizual și sonor
 

 

Max

Auto

17Frână de 
siguranță activă

 

 

 

 

ON
 

 

Activați/dezactivați funcția.

 

 

OFF

18 Exit menu (Ieșire 
din meniu)

 

 

Ieșiți din meniu.
Apăsați pe săgeata de jos 
pentru a reveni la primul 
meniu.
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1Sistemul audio și 
telematic tactil
 

 

Acest panou de comandă al sistemului audio, 
amplasat în centrul planșei de bord, oferă 
acces la meniurile de personalizare a anumitor 
echipamente.
Informațiile corespunzătoare sunt afișate pe 
ecranul tactil.
Acesta este disponibil în 9 limbi: germană, 
engleză, spaniolă, franceză, italiană, olandeză, 
poloneză, portugheză și turcă.
Din motive de siguranță, unele meniuri pot fi 
accesate doar cu contactul decuplat.

Oferă acces la meniul de setări. 

Permite derularea în sus într-un meniu 
sau mărirea unei valori.

Permite derularea în jos într-un meniu sau 
micșorarea unei valori.

Meniul „Setări”
1. „Afișaj"
2. „Comenzi vocale”
3. „Ceas și dată”
4. „Siguranță/Asistență”
5. „Lumini”
6. „Uși și blocare”
7. „Audio”
8. „Telefon/Bluetooth”
9. „Setare radio”
10. „Restaurare setări” pentru a reveni la 

setările implicite ale producătorului.
11. „Ștergere date pers.” pentru a șterge toate 

datele personale asociate echipamentului 
Bluetooth din sistemul audio.

Pentru mai multe informații despre audio, 
telefon, radio și navigație, consultați 

secțiunile corespunzătoare.

Setările din sub-meniurile 4, 5 și 6 
variază în funcție de echipamentele 

instalate pe vehicul.

Din sub-meniul „Afișaj” puteți:
– selecta „Limbi” pentru a alege una dintre 
limbile menționate mai sus,
– selecta „Unități de măsură” pentru a seta 
consumul (mpg, l/100 km), distanța (mile, km) și 
temperatura (°F, °C),

– selecta „Afișaj traseu B” pentru a activa sau 
dezactiva traseul B al calculatorului de bord (On, 
Off).
Din sub-meniul „Siguranță/Asistență” puteți:
– selecta „Cameră Parkview”, apoi „Cameră 
de mers înapoi” pentru a activa sau dezactiva 
utilizarea ei (On, Off),
– selecta „Cameră Parkview”, apoi „Întârziere 
cameră” pentru a activa sau dezactiva 
menținerea afișajului timp de 10 secunde sau 
până la 18 km/h (On, Off),
– selecta „Indicator rutier” pentru a activa sau 
dezactiva utilizarea acestei funcții (On, Off),
– selecta „Airbag pasager” pentru a activa sau 
dezactiva utilizarea acestuia (On, Off).
Din sub-meniul „Lumini” puteți:
– selecta „Lumini de zi” pentru a activa sau 
dezactiva utilizarea acestora (On, Off),
– selecta „Lumini de drum automate” pentru 
a activa sau dezactiva utilizarea acestora (On, 
Off),
– selecta „Senzor faruri” pentru a ajusta 
sensibilitatea acestuia (1, 2, 3).
Din sub-meniul „Uși și blocare” puteți:
– selecta „Închidere automată” pentru a activa 
sau dezactiva utilizarea acesteia (On, Off).

Setarea datei și orei
Folosind panoul de comandă MODE

► Apăsați butonul „MODE”. 
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► Selectați meniul „Time setting” (Setare oră) 
pentru a seta ora și formatul ceasului (24h sau 
12h) sau selectați meniul „Date setting” (Setare 
dată) pentru a seta ziua, luna și anul.
Pentru mai multe informații despre Configurarea 
vehiculului (MODE), consultați secțiunea 
corespunzătoare.
Folosind sistemul audio și telematic al 
ecranului tactil

Din sub-meniul „Clock and Date” (Ceas și dată):
► Selectați „Time setting and format” (Setare 
oră și format) pentru a seta ora, minutele și 
secundele și a alege formatul (24h, 12h cu AM 
sau PM).
► Selectați „Date setting” (Setare dată) pentru a 
seta ziua, luna și anul.

Pentru a seta manual ora, opțiunea 
„Time Synchro” (Sincronizare oră) trebuie 

să fie dezactivată (Off).

Computer de bord
Informații despre deplasarea curentă 
(autonomie, consum instantaneu de carburant, 
consum mediu de carburant etc.).
 

 

► Pentru a avea acces la informațiile 
computerului de bord, apăsați butonul TRIP, 
amplasat la capătul manetei ștergătoarelor.
Autonomie
Aceasta indică numărul de kilometri care se mai 
pot parcurge cu carburantul rămas în rezervor, în 
funcție de consumul mediu al ultimilor kilometri 
parcurși.
Distanța A
Indică distanța parcursă de la ultima resetare a 
computerului de bord.
Consumul mediu A
Consumul mediu de carburant de la ultima 
resetare a computerului de bord.
Consumul instantaneu A
Consumul mediu de carburant din ultimele 
câteva secunde.
Viteza medie A
Aceasta este viteza medie calculată de la ultima 
resetare a computerului de bord (cu contactul 
pus).
Durată călătorie A
Indică timpul cumulat de la ultima resetare a 
computerului de bord.

Dacă este activată opțiunea TRIP B în meniul 
MODE:
– Distanța B
– Consumul mediu B
– Viteza medie B
– Durată călătorie B

Tahograf
 

 

Dacă vehiculul este echipat astfel, acesta 
stochează toate datele privind vehiculul pe 
dispozitiv și pe un card inserat.
Exemplu: la începutul fiecărei călătorii sau la 
schimbarea turei.
La introducerea cardului, toate datele pot fi:
– afișate pe ecranul tahografului,
– imprimate,
– transferate pe un suport de stocare extern prin 
intermediul unei interfețe. 
Pentru mai multe informații, consultați 
documentele furnizate de producătorul 
tahografului.

Dacă vehiculul este echipat cu un 
tahograf, se recomandă deconectarea 

bornei (-) a bateriei (situată sub podea, pe 
partea stângă, în cabină) pe durata unei opriri 
prelungite a vehiculului de peste 5 zile.
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2Cheie
 

 

Aceasta permite blocarea și deblocarea ușilor 
vehiculului, deschiderea și închiderea bușonului 
de rezervorului de carburant, precum și pornirea 
și oprirea motorului.

Telecomanda cu 2 
butoane
 

 

Deblocarea centralizată a 
deschiderilor

O apăsare a acestei comenzi permite 
deblocarea simultană a tuturor ușilor 

vehiculului.
Plafoniera interioară se aprinde temporar și 
semnalizatoarele de direcție clipesc de două ori.
Dacă vehiculul are sistem de alarmă, apăsarea 
acestei comenzi o dezactivează.
Martorul luminos al comenzii de blocare 
centralizată a deschiderilor, situat pe planșa de 
bord, se stinge.

Blocare centralizată 
deschideri

Apăsarea acestei comenzi vă permite să 
blocați simultan toate ușile vehiculului.

Dacă una dintre uși este deschisă sau nu s-a 
închis în mod corect, blocarea centralizată nu se 
realizează.
Luminile semnalizatoare de direcție se aprind o 
dată.
Dacă vehiculul este echipat astfel, apăsarea 
acestei comenzii activează alarma.

 

 

 

 

Martorul comenzii de blocare centralizată se 
aprinde și clipește.

Telecomanda cu 3 
butoane
 

 

Deblocarea cabinei
O apăsare a acestei comenzi permite 
deblocarea deschiderilor cabinei 

vehiculului.
Plafoniera interioară se aprinde temporar și 
semnalizatoarele de direcție clipesc de două ori.
Martorul luminos al comenzii de blocare 
centralizată a deschiderilor, situat pe planșa de 
bord, se stinge.

Deblocarea spațiului de 
încărcare

O apăsare a acestei comenzi permite 
deblocarea ușii laterale și a ușilor din 

spate ale compartimentului de încărcare.
Luminile semnalizatoare de direcție se aprind de 
două ori.
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Rezumat al principalelor funcții ale cheii
Tip de cheie Deblocarea cabinei Blocarea ușilor Deblocarea ușilor din spate

Cheie simplă Rotiți în sens antiorar (partea 
șoferului).

Rotiți în sens orar (partea 
șoferului).

-

Telecomandă

Semnalizare

Lumini semnalizatoare de direcție 2 semnalizări cu farurile. 1 semnalizare cu farurile. 2 semnalizări cu farurile.

Martorul comenzii de blocare 
centralizată de pe planșa de bord

Oprit. Continuu timp de aproximativ 3 
secunde, apoi intermitent.

Intermitent.

Folosirea cheii în încuietoarea ușii șoferului nu activează/dezactivează alarma. 

Blocare / Deblocare din 
interior

Cabina și zona de încărcare
 

 

 

 

► Apăsați acest buton pentru a bloca/debloca 
ușile cabinei și zona de încărcare.
Deschiderea ușilor este în continuare posibilă 
din interior.

Dacă vehiculul are sistem de alarmă, apăsarea 
acestei comenzi o dezactivează.

Blocare centralizată 
deschideri

Apăsarea acestei comenzi vă permite să 
blocați toate ușile vehiculului, cabina și 

zona de încărcare.
Dacă una dintre uși este deschisă sau nu s-a 
închis în mod corect, blocarea centralizată nu se 
realizează.
Luminile semnalizatoare de direcție se aprind o 
dată.
Dacă vehiculul este echipat astfel, apăsarea 
acestei comenzii activează alarma.

 

 

 

 

Martorul comenzii de blocare centralizată se 
aprinde și clipește.

Plierea / Deplierea cheii
► Apăsați pe acest buton pentru a 
deplia/plia cheia.

Dacă nu apăsați butonul, riscați să 
deteriorați mecanismul.

Superblocarea
O nouă apăsare a butonului realizează 
superblocarea.

Ulterior, ușile nu se pot deschide, nici din interior, 
nici din exterior.
Semnalizatoarele de direcție clipesc de trei ori.

Nu lăsați niciodată pe cineva în interiorul 
vehiculului când acesta este superblocat.

Înlocuirea bateriei
 

 

Referință: CR 2032/3 volți.
► Apăsați pe buton pentru a ejecta cheia.
► Rotiți șurubul 1 dinspre lacătul închis spre 
lacătul deschis, folosind o șurubelniță cu vârf 
subțire.
► Folosiți șurubelnița drept pârghie pentru a 
extrage unitatea de suport a bateriei 2.
► Scoateți unitatea și înlocuiți bateria 3 
respectând polaritățile.

► Închideți din nou suportul bateriei 2 din 
interiorul cheii și blocați-l rotind șurubul 1.

Dacă bateria nu este de tipul corect, 
suportul se poate deteriora.

Nu utilizați decât baterii identice sau de tip 
echivalent celor recomandate de un dealer 
PEUGEOT. Restituiți bateriile uzate la 
punctele de colectare aprobate.
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2Rezumat al principalelor funcții ale cheii
Tip de cheie Deblocarea cabinei Blocarea ușilor Deblocarea ușilor din spate

Cheie simplă Rotiți în sens antiorar (partea 
șoferului).

Rotiți în sens orar (partea 
șoferului).

-

Telecomandă

Semnalizare

Lumini semnalizatoare de direcție 2 semnalizări cu farurile. 1 semnalizare cu farurile. 2 semnalizări cu farurile.

Martorul comenzii de blocare 
centralizată de pe planșa de bord

Oprit. Continuu timp de aproximativ 3 
secunde, apoi intermitent.

Intermitent.

Folosirea cheii în încuietoarea ușii șoferului nu activează/dezactivează alarma. 

Blocare / Deblocare din 
interior

Cabina și zona de încărcare
 

 

 

 

► Apăsați acest buton pentru a bloca/debloca 
ușile cabinei și zona de încărcare.
Deschiderea ușilor este în continuare posibilă 
din interior.

Dacă una dintre uși este deschisă sau nu 
s-a închis în mod corect, blocarea 

centralizată nu se realizează.

Martorul:
– se aprinde când ușile sunt blocate și din 
momentul cuplării contactului,
– clipește apoi la blocarea ușilor, când vehiculul 
staționează cu motorul oprit.

Acest buton nu este funcțional dacă 
vehiculul a fost blocat sau superblocat 

folosind o comandă exterioară (în funcție de 
echipare, cheia sau telecomanda).

Conducerea cu ușile blocate poate 
îngreuna accesul serviciilor de urgență în 

vehicul în caz de urgență.

Zonă de încărcare
 

 

 

 

► Apăsați acest buton pentru a bloca/debloca 
din cabină ușa laterală și ușile spate. 
Martorul rămâne aprins la blocare.
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Uși spate
Cu vehiculul oprit, la deschiderea ușilor 
din spate, camera video se activează și 

transmite imaginea pe ecranul amplasat in 
cabină.

Deschidere
Din exterior
 

 

► Trageți mânerul spre dumneavoastră, apoi 
trageți maneta pentru a deschide ușa din stânga.
Cele două uși se deschid la 96°.

Siguranța antiintruziune
La pornirea vehiculului, sistemul blochează 
automat ușile cabinei și pe cele ale spațiului de 
încărcare la atingerea a circa 20 km/h.
Dacă pe parcurs nu se deschide nicio ușă, 
blocarea rămâne activă.

Activarea/dezactivarea 
funcției

Această funcție poate fi setată folosind 
butonul MODE: selectați „ON” sau „OFF” 

în meniul „Autoclose” (Închidere automată).

Pentru mai multe informații despre 
Configurarea vehiculului (MODE), 

consultați secțiunea corespunzătoare.

Uși față
 

 

► Folosiți butonul corespunzător de pe 
telecomandă sau introduceți cheia în 
încuietoarea ușii șoferului pentru deblocare.
► Trageți mânerul spre dumneavoastră.

Uși laterale culisante
Atenţie să nu blocaţi spaţiul ghidajului din 
podea, pentru buna culisare a uşii.

Deschidere
Din exterior

► Trageți mânerul spre dumneavoastră, apoi 
spre partea din spate.
Din interior
 

 

 

 

 

 

► Pentru deblocare și deschidere, împingeți 
mânerul spre partea din spate.

Pentru a menține deschisă ușa laterală 
culisantă, deschideți-o complet pentru a 

bloca mecanismul de la baza ușii.

Nu rulați cu ușa laterală culisantă 
deschisă.

Închidere
Din exterior

► Trageți mânerul spre dumneavoastră, apoi 
spre partea din față.
Din interior

► Pentru deblocare și închidere, trageți mânerul 
în timp ce culisați ușa.
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2Uși spate
Cu vehiculul oprit, la deschiderea ușilor 
din spate, camera video se activează și 

transmite imaginea pe ecranul amplasat in 
cabină.

Deschidere
Din exterior
 

 

► Trageți mânerul spre dumneavoastră, apoi 
trageți maneta pentru a deschide ușa din stânga.
Cele două uși se deschid la 96°.

Din interior
 

 

► Trageți spre dumneavoastră mânerul 
amplasat pe panoul ușii, apoi împingeți pentru a 
deschide ușa din dreapta.
► Împingeți maneta pentru a deschide ușa din 
stânga.

Nu conduceți cu ușa din spate deschisă. 

Deschiderea la 180°
Dacă vehiculul este echipat astfel, un sistem de 
tirant retractabil permite extinderea deschiderii 
de la 96° la 180°.
 

 

► Apăsați butonul amplasat pe panoul ușii 
pentru a extinde unghiul ușii.
Tirantul se va cupla automat în momentul 
închiderii ușii.

Închidere
► Pentru a închide, începeți cu ușa din stânga, 
apoi închideți-o pe cea din dreapta.

Alarmă
Sistem de protecție și de descurajare împotriva 
furtului și efracției. Dacă este montat pe vehicul, 
asigură următoarele tipuri de monitorizare:
– Monitorizare de perimetru
sistemul asigură o protecție perimetrică 
exterioară, prin senzori de detectare a 
deschiderilor (uși, capotă) și de continuitate a 
alimentării electrice,
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Scoateți cheia din contact de fiecare dată 
când ieșiți din mașină, chiar și pentru o 

scurtă durată de timp.
Dacă geamul întâlnește un obstacol atunci 
este acționat, trebuie să-l mișcați în direcția 
opusă. Apăsați comanda corespunzătoare.
Când șoferul acționează comenzile 
geamurilor pasagerilor, trebuie să se asigure 
că nicio persoană nu împiedică închiderea 
corectă a geamurilor.
Conducătorul trebuie să se asigure că toți 
pasagerii folosesc corect geamurile acționate 
electric.
Aveţi grijă în special de copii atunci când 
acționați geamurile.

Monitorizare antiridicare
Sistemul controlează modificarea asietei 
vehiculului.

Activare
► Decuplați contactul și ieșiți din vehicul.

► Apăsați acest buton de pe 
telecomandă.

Protecțiile sunt active după câteva secunde.

Declanșarea alarmei
Acest lucru se semnalează prin declanșarea 
sirenei și clipirea luminilor semnalizatoare de 
direcție timp de treizeci de secunde.

Alarma trece apoi în modul de 
monitorizare, dar declanșarea 

evenimentului se memorează și este semnalată 
prin aprinderea martorului luminos de imobilizare 
electronică, timp de aproximativ 10 secunde, la 
cuplarea contactului.
Alarma se declanșează și după întreruperea 
alimentării electrice, la restabilirea acesteia.

Dezactivarea cu ajutorul 
telecomenzii

► Apăsați acest buton.  

Modul standby este dezactivat la deblocarea 
vehiculului.

Dezactivarea monitorizării 
anti-ridicare
(În funcție de motorizare)

► Apăsați acest buton pentru a dezactiva 
protecția (de exemplu, la remorcarea 

vehiculului cu alarma activată).
Protecția rămâne activă până la deschiderea 
centralizată a ușilor.

Defectarea telecomenzii
► Deblocați ușile cu cheia în încuietoare; 
alarma se oprește.
► Puneți contactul; identificarea codului cheii va 
dezactiva alarma.

Blocarea ușilor cu cheia în încuietoare nu 
activează alarma.

Pentru neutralizarea rapidă a sirenei 
în caz de alarmă falsă:

► cuplați contactul; identificarea codului cheii 
va opri alarma,
► apăsați butonul de deblocare (cabină și 
cheie) de pe telecomandă.
Pentru a evita declanșarea alarmei, de 
exemplu, înainte de spălare, blocați vehiculul 
cu cheia.
Deblocarea deschiderilor vehiculului cu 
telecomanda dezactivează automat sirena.

Geamuri electrice
 

 

A. Geam electric șofer
B. Geam electric pasager

Funcționare manuală
► Pentru a deschide sau închide geamul, 
apăsați sau trageți comutatorul A/B fără a trece 
de punctul de rezistență. Geamul se oprește la 
eliberarea comutatorului.

Funcționare automată
► Pentru a deschide sau închide geamul, 
apăsați sau trageți comutatorul A dincolo de 
punctul de rezistență: geamul se deschide sau 
se închide complet atunci când comutatorul 
este eliberat. O nouă acționare a comutatorului 
oprește mișcarea geamului.
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2Scoateți cheia din contact de fiecare dată 
când ieșiți din mașină, chiar și pentru o 

scurtă durată de timp.
Dacă geamul întâlnește un obstacol atunci 
este acționat, trebuie să-l mișcați în direcția 
opusă. Apăsați comanda corespunzătoare.
Când șoferul acționează comenzile 
geamurilor pasagerilor, trebuie să se asigure 
că nicio persoană nu împiedică închiderea 
corectă a geamurilor.
Conducătorul trebuie să se asigure că toți 
pasagerii folosesc corect geamurile acționate 
electric.
Aveţi grijă în special de copii atunci când 
acționați geamurile.
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Scaunul șoferului
Din motive de siguranță, reglajele 
scaunelor trebuie efectuate când 

vehiculul este oprit.

Înainte-înapoi
 

 

► Ridicați comanda și culisați scaunul înainte 
sau înapoi.

Înainte de a deplasa scaunul în spate, 
verificați ca niciun obiect și nicio 

persoană să nu împiedice cursa acestuia.
Există riscul de blocare sau prindere în cazul 
prezenței pasagerilor pe scaunele din spate 
sau de blocare a scaunului dacă există 
obiecte mari așezate pe podea, în spatele 
scaunului.

Înălțime scaun
 

 

► Ridicați mânerul 1 pentru a ridica sau coborî 
partea din față a scaunului.
► Ridicați mânerul 2 pentru a ridica sau coborî 
partea din spate a scaunului.

Înclinare spătar
 

 

► Rotiți butonul pentru a regla spătarul.

Sprijin lombar
 

 

► Rotiți rola pentru a obține sprijinul lombar 
dorit.

Tetieră
 

 

► Apăsați clapeta pentru a regla înălțimea 
tetierei.
► Pentru demontare, apăsați clapetele și ridicați 
tetiera.

Cotieră reglabilă
 

 

► Ridicați sau coborâți cotiera.
► Rotiți butonul amplasat sub extremitatea 
cotierei pentru blocarea acesteia în poziția 
dorită.

Încălzire scaun
 

 

Această comandă permite pornirea sau 
întreruperea încălzirii scaunului.

Dacă scaunul nu este ocupat, nu porniți 
încălzirea acestuia.

Reduceți cât mai repede intensitatea încălzirii.
După ce scaunul și habitaclul au atins 
o temperatură adecvată, opriți funcția; 
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3Cotieră reglabilă
 

 

► Ridicați sau coborâți cotiera.
► Rotiți butonul amplasat sub extremitatea 
cotierei pentru blocarea acesteia în poziția 
dorită.

Încălzire scaun
 

 

Această comandă permite pornirea sau 
întreruperea încălzirii scaunului.

Dacă scaunul nu este ocupat, nu porniți 
încălzirea acestuia.

Reduceți cât mai repede intensitatea încălzirii.
După ce scaunul și habitaclul au atins 
o temperatură adecvată, opriți funcția; 

reducerea consumului de curent electric 
reduce consumul de carburant.

Persoanele cu pielea sensibilă nu trebuie 
să utilizeze mult timp scaunele încălzite.

Există riscul de arsuri pentru persoanele cu 
percepția căldurii afectată (boală, tratament 
etc.).
Pentru a menține intactă folia de încălzire din 
scaun și pentru a preveni producerea unui 
scurtcircuit:
– Nu așezați pe scaun obiecte grele sau 
ascuțite.
– Nu stați pe scaun în genunchi sau în 
picioare.
– Nu vărsați lichide pe scaun.
– Nu utilizați niciodată funcția dacă scaunul 
este ud.

Scaun cu amortizor reglabil
 

 

► Rotiți butonul pentru a regla amortizorul în 
funcție de greutatea conducătorului.

Scaun pivotant
 

 

► Apăsați comanda pentru a roti scaunul la 
180°.

Banchetă față cu două 
locuri
Este dotată cu două tetiere și două centuri de 
siguranță.

Măsuță de scris
 

 

Spătarul scaunului din mijloc se rabatează, 
formând o măsuță de scris.
► Trageți chinga situată în partea superioară a 
pernei spătarului.
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Scaune spate
 

 

Înclinare spătar
 

 

► Rotiți butonul pentru a regla unghiul 
spătarului.

Acces la rândul 3
 

 

► Pentru a avea acces la rândul 3, acționați 
comanda scaunului lateral de pe rândul 2 și 
înclinați în față spătarul.
► Pentru a repoziționa spătarul, aduceți-l din 
nou în poziție verticală fără a atinge comanda.

Poziția rabatată a spătarului 
scaunului din mijloc 
(rândurile 2 și 3)
Spătarul scaunului din mijloc poate fi rabatat 
complet pe scaun și utilizat drept măsuță suport 
de pahare.
 

 

► Coborâți tetiera, apoi ridicați comanda și 
rabatați spătarul în față.
► Pentru a readuce spătarul în poziția inițială, 
ridicați din nou comanda.

Pentru mai multe informații privind 
măsurile de precauție menționate în 

Etichete, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Banchete spate
 

 

 

 

Acces la scaunele din spate
► Coborâți tetierele, apoi ridicați primul mâner 
și înclinați spătarul în față.

Poziția rabatată a spătarului
► Scoateți tetierele și înclinați spătarul conform 
descrierii de mai sus.
► Cu mâna dreaptă, ridicați al doilea mâner și 
înclinați spătarul cu 5° în spate.
► Cu mâna stângă, înclinați spătarul complet în 
față, pe scaun.

Demontarea banchetei
Pentru a demonta bancheta, este 
necesară prezența a cel puțin două 

persoane.
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3

 

Acces la scaunele din spate
► Coborâți tetierele, apoi ridicați primul mâner 
și înclinați spătarul în față.

Poziția rabatată a spătarului
► Scoateți tetierele și înclinați spătarul conform 
descrierii de mai sus.
► Cu mâna dreaptă, ridicați al doilea mâner și 
înclinați spătarul cu 5° în spate.
► Cu mâna stângă, înclinați spătarul complet în 
față, pe scaun.

Demontarea banchetei
Pentru a demonta bancheta, este 
necesară prezența a cel puțin două 

persoane.

► Rabatați spătarul peste pernă, așa cum s-a 
descris anterior.
 

 

► Rotiți ambele mânere înainte pentru a elibera 
elementele de fixare spate.
► Înclinați baza banchetei în față pentru a 
aduce bancheta în poziție verticală.
 

 

► Înclinați ambele mânere în sus pentru a 
elibera elementele de fixare față.
► Ridicați și scoateți bancheta.

Asigurați-vă că centurile de siguranță 
rămân mereu accesibile și ușor de fixat 

de către pasageri.
Niciun pasager nu trebuie să se așeze fără 
a-și regla corect tetiera și fără a-și ajusta și 
cupla centura de siguranță.
Nu demontați tetiera fără a o fixa pe un 
suport.
Nu permiteți nimănui să călătorească pe 
rândul al 3-lea, dacă bancheta de pe rândul 2 
este în poziție verticală.
Nu depozitați niciun obiect pe spătarul rabatat 
al rândului al 2-lea.

Reglarea volanului
► Cu vehiculul oprit, reglați mai întâi scaunul în 
cea mai adecvată poziție.
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► Deblocați volanul trăgând comanda spre 
dumneavoastră.
► Reglați adâncimea volanului, apoi blocați-l 
coborând comanda până la capăt.

Ca măsură de siguranță, aceste manevre 
trebuie făcute cu vehiculul oprit.

Retrovizoare
Oglinzi retrovizoare
 

 

Acestea conțin două zone:
A -  Oglinda superioară
B -  Oglinda inferioară

Oglinzile au formă sferică pentru a lărgi câmpul 
vizual lateral. Obiectele văzute în oglinda 
retrovizoare sunt în realitate mai aproape decât 
par. Acest lucru trebuie avut în vedere pentru a 
evalua corect distanța.

Carcasa include semnalizatoare de direcție 
laterale și antenele, în funcție de echipamentele 
disponibile la bord (GPS, GSM, radio etc.).

Reglaje electrice
Cheia de contact trebuie să fie în poziția MAR.
 

 

► Rotiți comanda pentru a selecta zona oglinzii.
Oglinda retrovizoare din stânga:
A1 -  Oglinda superioară
B1 -  Oglinda inferioară

 Oglinda retrovizoare din dreapta:
A2 -  Oglinda superioară
B2 -  Oglinda inferioară

► Deplasați apoi comanda în direcția reglajului 
dorit.

Pliere electrică
► Apăsați această comandă. 

Degivrarea oglinzilor
► Apăsați pe butonul de degivrare a 
lunetei.

Oglindă retrovizoare 
interioară
Comanda situată pe marginea inferioară a 
oglinzii vă permite să optați între cele două 
poziții disponibile.
Pentru poziția de zi, comanda este împinsă.
 

 

Pentru poziția de noapte pentru a preveni orbirea 
celorlalți șoferi, trageți comanda spre dvs.

Încălzire și ventilație
Recomandări

Utilizarea sistemului de ventilație și 
climatizare

► Pentru a vă asigura că aerul este distribuit 
uniform, nu blocați grilele de admisie a 
aerului din exterior, situate în partea de jos a 
parbrizului, duzele, aeratoarele, gurile de aer, 
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3precum și orificiile de evacuare a aerului, din 
portbagaj.
► Nu acoperiți senzorul de lumină, situat pe 
planșa de bord: acesta servește la reglarea 
sistemului de aer condiționat automat.
► Porniți sistemul de aer condiționat timp 
de 5 – 10 minute, o dată sau de două ori pe 
lună, pentru a-l păstra în stare perfectă de 
funcționare.
► Dacă sistemul nu produce aer rece, opriți-l 
și apelați la un reparator agreat PEUGEOT 
sau la un service autorizat.
În cazul tractării unei sarcini maxime pe o 
rampă abruptă și la o temperatură ridicată, 
oprirea sistemului de aer condiționat mărește 
puterea disponibilă a motorului, ameliorând 
astfel capacitatea de remorcare.

Nu rulați mult timp cu ventilația oprită sau 
cu recircularea prelungită a aerului din 

habitaclu. Există riscul de aburire și de 
degradare a calității aerului!

Dacă după o staționare prelungită la 
soare, temperatura interioară rămâne 

foarte ridicată, aerisiți habitaclul timp de 
câteva minute.
Plasați comanda de debit de aer la un nivel 
suficient de înalt pentru a asigura o bună 
aerisire a habitaclului.

Condensul creat de aerul condiționat 
provoacă, la oprire, o scurgere de apă 

sub vehicul. Acest lucru este normal.

Lucrări de service la sistemul de 
ventilație și climatizare

► Aveți grijă ca filtrul de habitaclu să fie în 
stare bună și înlocuiți periodic elementele 
filtrante.
Vă recomandăm să utilizați un filtru combinat 
pentru habitaclu. Datorită aditivului activ 
special, acesta contribuie la purificarea 
aerului respirat de pasageri și la curățarea 
habitaclului (reducerea simptomelor alergice, 
a mirosurilor grele și a depunerilor de 
grăsime).
► Pentru a asigura buna funcționare a 
sistemului de climatizare, verificați-l cu 
regularitate, conform recomandărilor din 
carnetul de întreținere și garanții.

Conține gaz fluorurat cu efect de 
seră R134A

În funcție de versiune și de țara de 
comercializare, sistemul de aer condiționat 
conține gaze fluorurate cu efect de seră 
R134A.

Stop & Start
Sistemele de încălzire și de aer 

condiționat nu funcționează decât cu motorul 
pornit.

Dezactivați temporar sistemul Stop & Start 
pentru a menține confortul termic în habitaclu.
Pentru mai multe informații despre Stop & 
Start, consultați secțiunea corespunzătoare.

Încălzire / Aer condiționat 
manual
 

 

1. Pornire/oprire aer condiționat
2. Reglarea temperaturii
3. Reglare debit de aer
4. Reglare repartiție aer
5. Admisie / recirculare aer

Aer condiționat
Modul aer condiționat funcționează doar cu 
motorul pornit.
Suflanta de aer trebuie reglată cel puțin la 1.
► Apăsați butonul 1 pentru a activa/dezactiva 
sistemul de aer condiționat (fapt confirmat de 
aprinderea/stingerea LED-ului). 
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Temperatură
► Rotiți butonul 2 pentru a selecta o poziție 
între albastru (rece) și roșu (cald) pentru a regla 
temperatura după cum doriți.

Reglarea debitului de aer
► Aduceți comanda 3 în poziția dorită pentru 
a obține debitul de aer necesar pentru confortul 
dvs.

În cazul în care comanda debitului de aer 
este în poziția 0 (sistem dezactivat), 

confortul termic nu mai este gestionat. Un flux 
de aer de intensitate redusă, cauzat de 
deplasarea vehiculului, rămâne totuși 
perceptibil.

Repartiție aer
Repartiția aerului este stabilită prin poziționarea 
comenzii pe:

aeratoarele laterale și aeratoarele 
centrale,
aeratoarele laterale, aeratoarele centrale 
și picioare,
picioare, 

parbriz, picioare și geamuri laterale, 

parbriz și geamuri laterale. 

Admisia aerului/
Recircularea aerului
Intrarea aerului din exterior permite evitarea 
apariției condensului pe parbriz și pe geamurile 
laterale.
Reciclarea aerului ambiant permite izolarea 
habitaclului de mirosurile neplăcute și de fumul 
de la exterior.
Utilizată simultan cu aerul condiționat pornit și 
cu ventilatorul reglat (de la 1 la 4), recircularea 
permite atingerea nivelului de confort dorit al 
aerului, atât în cazul încălzirii, cât și al răcirii.
De îndată ce este posibil, permiteți intrarea 
aerului din exterior, pentru evitarea riscurilor 
de degradare a calității aerului din habitaclu și 
evitarea formării de condens.

► Aduceți comanda în această poziție 
pentru a activa funcția de recirculare a 

aerului din habitaclu.
► Aduceți comanda în această poziție 
pentru a permite intrarea aerului din 

exterior.

Climatizare automată cu o 
zonă
 

 

1. Mod AUTO
2. Aer condiționat dezactivat
3. Oprire completă sistem
4. Reglare repartiție aer
5. Reglare debit de aer
6. Admisie / recirculare aer
7. Degivrare / dezaburire rapidă

Mod AUTO
Activarea modului FULL AUTO:
► Apăsați comanda 1. Funcțiile sistemului sunt 
activate, fapt confirmat de afișajul FULL AUTO. 
Acesta este modul de funcționare normal pentru 
sistemul de aer condiționat automat. 
– Folosind inelul mobil din jurul comenzii AUTO, 
reglați temperatura de confort ce trebuie atinsă 
dintr-un interval între:

• HI (Valoare maximă ≈32) și
• LO (Valoare minimă ≈16).

Sistemul gestionează distribuția aerului, debitul 
și admisia pentru a asigura confortul echivalent 

intervalului afișat și recircularea suficientă a 
aerului în habitaclu.

Mod AUTO personalizabil
În modul AUTO, unele reglaje pot fi modificate: 
distribuția, debitul de aer, aerul condiționat și 
admisia/recircularea aerului.
Afișajul se schimbă de la FULL AUTO la AUTO.
► Pentru a reveni la funcționarea complet 
automată, apăsați din nou butonul 1. Afișajul 
panoului de comandă se schimbă de la AUTO 
la FULL AUTO.
După reglajele automate, dacă sistemul nu 
poate menține gradația selectată, aceasta se va 
aprinde intermitent și afișarea AUTO se stinge. 
Apăsați comanda 1 pentru a reveni la reglajele 
automate.

Aer condiționat dezactivat
► Apăsați butonul 2 pentru a opri funcțiile 
aerului condiționat. Imaginea fulgului de zăpadă 
se stinge pe afișaj.

Oprirea completă
► Apăsați butonul 3 pentru a opri sistemul. 
LED-ul și afișajul se vor stinge.

Temperatură
Intervalul setărilor este cuprins între:
– o creștere a temperaturii aerului ambiental 
interior HI (ridicată) care încălzește până la o 
setare maximă de 32,
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3intervalului afișat și recircularea suficientă a 
aerului în habitaclu.

Mod AUTO personalizabil
În modul AUTO, unele reglaje pot fi modificate: 
distribuția, debitul de aer, aerul condiționat și 
admisia/recircularea aerului.
Afișajul se schimbă de la FULL AUTO la AUTO.
► Pentru a reveni la funcționarea complet 
automată, apăsați din nou butonul 1. Afișajul 
panoului de comandă se schimbă de la AUTO 
la FULL AUTO.
După reglajele automate, dacă sistemul nu 
poate menține gradația selectată, aceasta se va 
aprinde intermitent și afișarea AUTO se stinge. 
Apăsați comanda 1 pentru a reveni la reglajele 
automate.

Aer condiționat dezactivat
► Apăsați butonul 2 pentru a opri funcțiile 
aerului condiționat. Imaginea fulgului de zăpadă 
se stinge pe afișaj.

Oprirea completă
► Apăsați butonul 3 pentru a opri sistemul. 
LED-ul și afișajul se vor stinge.

Temperatură
Intervalul setărilor este cuprins între:
– o creștere a temperaturii aerului ambiental 
interior HI (ridicată) care încălzește până la o 
setare maximă de 32,

– o scădere a temperaturii aerului ambiental 
interior LO (joasă) care răcește până la o setare 
de 16.

Reglarea repartizării aerului
► Apăsați unul dintre butoanele 4 pentru a 
orienta debitul de aer către:

aeratoarele parbrizului și geamurilor 
laterale față (dezaburire - degivrare 

geamuri),
aeratoarele centrale și laterale (piept și 
față),
difuzoarele zonelor din față și spate 
(picioare).

Combinarea butoanelor poate regla în detaliu 
distribuția aerului.

Reglarea debitului de aer
► Apăsați unul dintre butoane 5 pentru a crește 
sau a micșora debitul de aer.

Intrare aer proaspăt/
Recirculare aer
Intrarea aerului din exterior permite evitarea 
apariției condensului pe parbriz și pe geamurile 
laterale.
Recircularea aerului din interior permite izolarea 
habitaclului de mirosurile neplăcute și de fumul 
din exterior.

Această funcție permite difuzarea 
selectivă și mai rapidă a aerului cald sau 

rece.

Imediat ce este posibil, permiteți intrarea 
aerului din exterior, pentru evitarea riscurilor 
de degradare a calității aerului din habitaclu și 
evitarea formării de condens.
► Apăsați butonul 6 pentru a activa recircularea 
aerului din interior. Martorul butonului se aprinde.
Apăsarea din nou a acestui buton restabilește 
admisia aerului din exterior. Martorul luminos se 
stinge.

Apăsarea butonului 1 restabilește, de 
asemenea, admisia aerului din exterior. 

Revenirea la această poziție permite 
împrospătarea aerului din habitaclu și 
dezaburirea. Apăsați din nou butonul 1 pentru 
a restabili funcția FULL AUTO.

Ventilație spate 
suplimentară

Acest sistem este complementar 
echipamentului standard de 
ventilație a habitaclului.
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Ieșire aer
► Apăsați comanda 1 pentru a activa/dezactiva 
eliberarea aerului în exterior (fapt confirmat de 
aprinderea/stingerea LED-ului).

Intrare aer
► Apăsați comanda 2 pentru a activa/dezactiva 
admisia aerului din exterior în habitaclu (fapt 
confirmat de aprinderea/stingerea LED-ului).

Sistem de încălzire 
adițional
Încălzire adițională
Acesta este un sistem de încălzire a habitaclului, 
suplimentar față de echipamentul standard.
Acesta poate funcționa independent de motor.

Încălzire adițională sau 
încălzire adițională 
programabilă
Acesta este un sistem suplimentar, programabil 
și autonom care încălzește circuitul de apă caldă 
al motorului diesel, pentru a-i ușura pornirea.
Acesta ameliorează acțiunile de dezghețare, 
dezaburire și încălzește scaunele, dacă vehiculul 
are această opțiune.
Obținerea temperaturii dorite în habitaclu este 
astfel mai rapidă.

Acest sistem trebuie să fie programat pentru a fi 
pornit înainte de a pătrunde în vehicul.

Încălzire adițională 
automată
Acesta este un sistem adițional care pornește 
automat la cuplarea contactului. Activarea 
acestuia depinde de temperatura ambiantă și de 
temperatura din interiorul vehiculului.
Acesta se oprește automat imediat ce sistemul 
de încălzire este pornit manual.

Încălzire suplimentară
La versiunile cu 2-3 locuri, aceasta se află sub 
scaunul șoferului, cu difuzarea aerului îndreptată 
în față.

La versiunile cu 5-9 locuri, 
aceasta se află în spate. În 
funcție de versiunea de model, 
difuzarea aerului este direct 
din spate sau de la rampa 
amplasată sub fiecare dintre cele 
două rânduri de scaune.

► Apăsați această comandă pentru a 
activa/dezactiva încălzirea. LED-ul se 

aprinde atunci când încălzirea este activată.
La degivrarea și dezaburirea rapidă, opriți 
comanda.

Încălzire și/sau aer 
condiționat spate
 

 

 

 

 

 

Dacă vehiculul este echipat cu o unitate 
suplimentară de aer condiționat, amplasată în 
spatele vehiculului: rampa de distribuție situată 
în plafon și aeratoarele individualizate asigură o 
difuzare perfectă a aerului rece.
Aerul cald difuzat de unitatea de aer condiționat 
din față spre podea este distribuit la înălțimea 
picioarelor pasagerilor din spate, de pe rândurile 
2 și 3.
Un aerator de aer cald, amplasat pe pasajul roții 
din stânga spate, poate completa ansamblul 

pentru picioarele pasagerilor din spate, de pe 
rândul 3.

Activare/Dezactivare
► De pe scaunul șoferului, apăsați acest 
buton amplasat pe panoul de comandă 

MODE pentru a activa funcționarea comenzilor 
din spate. Martorul butonului se aprinde.
O nouă apăsare pe acest buton dezactivează 
funcționarea comenzilor din spate. Martorul 
luminos se stinge.

Reglarea temperaturii de 
confort
► Rotiți comanda 1 pentru a selecta o poziție 
între albastru (rece) și roșu (cald), astfel încât să 
reglați temperatura după cum doriți.

Comanda OFF a panoului de comandă 
central cu o singură zonă dezactivează 

funcția.
Cu toate acestea, un sistem de rezervă va 
ventila automat circuitul spate, chiar dacă 
comanda este în poziția 0, pentru a evita 
formarea condensului.

Reglarea debitului de aer
► Aduceți comanda 2 în poziția dorită pentru a 
crește sau a micșora debitul de aer.
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3pentru picioarele pasagerilor din spate, de pe 
rândul 3.

Activare/Dezactivare
► De pe scaunul șoferului, apăsați acest 
buton amplasat pe panoul de comandă 

MODE pentru a activa funcționarea comenzilor 
din spate. Martorul butonului se aprinde.
O nouă apăsare pe acest buton dezactivează 
funcționarea comenzilor din spate. Martorul 
luminos se stinge.

Reglarea temperaturii de 
confort
► Rotiți comanda 1 pentru a selecta o poziție 
între albastru (rece) și roșu (cald), astfel încât să 
reglați temperatura după cum doriți.

Comanda OFF a panoului de comandă 
central cu o singură zonă dezactivează 

funcția.
Cu toate acestea, un sistem de rezervă va 
ventila automat circuitul spate, chiar dacă 
comanda este în poziția 0, pentru a evita 
formarea condensului.

Reglarea debitului de aer
► Aduceți comanda 2 în poziția dorită pentru a 
crește sau a micșora debitul de aer.

Încălzire suplimentară 
programabilă
Încălzirea suplimentară programabilă aduce 
treptat motorul la o temperatură adecvată pentru 
a-i facilita pornirea.
Un ceas integrat permite programarea orei de 
declanșare a acestei funcții. Habitaclul se va 
încălzi mai rapid.

Sunt facilitate încălzirea habitaclului, 
degivrarea și dezaburirea.

Panoul de comandă pentru încălzirea 
suplimentară programabilă se află lângă volan, 
sub panoul de comandă MODE.

 

 

 

 

1. Butoane de setare a orei
2. Buton de pornire imediată a încălzirii

3. Buton de selectare a programului
4. Martor ciclu de încălzire
5. Afișaj oră
6. Martor setare și afișare a orei
7. Afișarea numărului programului selectat
8. Martor ventilație

Setarea ceasului intern
Setați ceasul panoului de comandă înainte de a 
programa pornirea temporizată a încălzirii.
► Țineți apăsat butonul 3.
Ecranul și martorul de setare a orei se aprind.
► În termen de zece secunde, apăsați unul 
dintre butoanele de setare 1 până când este 
afișată ora exactă:

• > pentru a crește ora sau
• < pentru a micșora ora.

Dacă țineți butonul apăsat, numerele se 
derulează mai rapid.
► Eliberați butonul 3.
Când se stinge ecranul, ora este memorată.

Citirea orei
► Apăsați unul dintre butoanele 1.
Martorul afișajului orei se aprinde și ora este 
afișată timp de aproximativ zece secunde.

Pornirea imediată a 
sistemului de încălzire
Înainte de a porni încălzirea, verificați dacă:
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– maneta de reglare a temperaturii este în 
poziția Aer cald (roșu),
– maneta de reglare a debitului de aer este în 
poziția 2.
► Apăsați butonul 2.
Ecranul și martorul ciclului de încălzire se 
aprind și rămân aprinse pe întreaga durată de 
funcționare.

Pornirea temporizată a 
sistemului de încălzire
Pornirea poate fi programată între 1 minut și 24 
de ore în avans.
Se pot memora până la trei ore de pornire 
diferite, dar puteți programa o singură pornire 
temporizată.

Pentru o pornire zilnică la o anumită oră, 
reprogramați ora memorată în fiecare zi.

► Apăsați butonul 3; ecranul se aprinde.
Simbolul - -:- - sau ora memorată anterior și 
numărul presetării corespunzătoare (1, 2 sau 3) 
se afișează timp de 10 secunde.

Pentru a readuce celelalte ore presetate, 
apăsați butonul 3 de mai multe ori înainte 

de expirarea celor 10 secunde.

În termen de 10 secunde, apăsați unul dintre 
butoanele 1 pentru a selecta ora de pornire 
dorită.

Memorarea este confirmată de dispariția orei de 
pornire, de afișarea numărului presetării (1, 2 
sau 3) și de iluminarea ecranului.

În mod implicit, în sistem sunt deja 
memorate ore presetate (1 = 6h, 2 = 16h, 

3 = 22h). Orice modificare anulează și 
înlocuiește ora presetată anterioară.
Dacă bateria este debranșată, orele presetate 
implicite vor fi restaurate.

Anularea programării
► Pentru a șterge ora de pornire programată, 
apăsați scurt butonul 3. 
Ecranul și numărul presetării (1, 2 sau 3) se vor 
stinge.

Readucerea uneia dintre 
orele de pornire presetate
► Apăsați butonul 3 de câte ori este necesar, 
până când apare numărul corespunzător orei de 
pornire presetate dorite (1, 2 sau 3).
După zece secunde ora dispare, dar rămâne 
memorată, iar numărul corespunzător (1, 2 sau 
3) și ecranul rămân aprinse.

Setarea duratei de 
funcționare
Durata de funcționare poate fi setată între 10 și 
60 de minute.
► Țineți apăsat butonul 3.
► Apăsați simultan unul dintre butoanele 1.

Ora și martorul de setare a orei se aprind.
► Țineți din nou apăsat butonul 3.
► Apăsați din nou simultan unul dintre 
butoanele 1.
Durata de funcționare programată este afișată, 
iar martorul ciclului de încălzire sau de ventilație 
se aprinde intermitent.
► Setați durata apăsând unul dintre butoanele 1
Memorarea este confirmată de dispariția duratei 
de pe ecran sau apăsând din nou butonul 3.

Oprirea încălzirii
În cazul unei porniri temporizate, încălzirea se 
oprește automat la sfârșitul duratei programate.
► În cazul unei porniri imediate, apăsați din nou 
butonul 2 pentru a o opri manual.
Martorul ciclului de încălzire și ecranul se sting.

Cel puțin o dată pe an, la venirea iernii, 
verificați încălzirea suplimentară. Pentru 

întreținere și reparații, adresați-vă numai unui 
dealer PEUGEOT sau unui service autorizat.
Nu folosiți decât piese de schimb originale.

Pentru a evita riscurile de intoxicare și de 
asfixiere, încălzirea suplimentară nu 

trebuie folosită, nici măcar pentru intervale 
scurte, în spații închise, cum ar fi un garaj sau 
un atelier, unde nu există sisteme de 
evacuare a gazelor de eșapament.
Încălzirea suplimentară se oprește atunci 
când tensiunea bateriei este scăzută, pentru 
a permite pornirea vehiculului.

Încălzirea suplimentară este alimentată 
de rezervorul de carburant al vehiculului. 
Verificați dacă martorul de avertizare al 
nivelului de carburant nu este aprins.
Opriți întotdeauna încălzirea programabilă 
pe durata alimentării cu carburant. Pericol de 
incendiu sau explozie!
Temperatura din jurul sistemului de 
încălzire nu trebuie să depășească 120 
°C. O temperatură mai mare (de exemplu, 
la vopsire) poate deteriora componentele 
circuitelor electronice.
Încălzirea suplimentară are un limitator 
termic, care întrerupe combustia în caz de 
supraîncălzire a motorului din cauza lipsei 
lichidului de răcire. Controlați nivelul de lichid 
și, dacă este necesar, completați.
Pentru mai multe informații despre 
Verificarea nivelurilor, consultați secțiunea 
corespunzătoare.
Apăsați apoi acest buton de selectare 
programului înainte de a porni din nou 
încălzirea.

Dezaburire/degivrare față
Aceste simboluri de pe panourile de 
comandă indică stările comenzilor de 

dezaburire sau de degivrare rapidă a parbrizului 
și a geamurilor laterale.
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3Încălzirea suplimentară este alimentată 
de rezervorul de carburant al vehiculului. 
Verificați dacă martorul de avertizare al 
nivelului de carburant nu este aprins.
Opriți întotdeauna încălzirea programabilă 
pe durata alimentării cu carburant. Pericol de 
incendiu sau explozie!
Temperatura din jurul sistemului de 
încălzire nu trebuie să depășească 120 
°C. O temperatură mai mare (de exemplu, 
la vopsire) poate deteriora componentele 
circuitelor electronice.
Încălzirea suplimentară are un limitator 
termic, care întrerupe combustia în caz de 
supraîncălzire a motorului din cauza lipsei 
lichidului de răcire. Controlați nivelul de lichid 
și, dacă este necesar, completați.
Pentru mai multe informații despre 
Verificarea nivelurilor, consultați secțiunea 
corespunzătoare.
Apăsați apoi acest buton de selectare 
programului înainte de a porni din nou 
încălzirea.

Dezaburire/degivrare față
Aceste simboluri de pe panourile de 
comandă indică stările comenzilor de 

dezaburire sau de degivrare rapidă a parbrizului 
și a geamurilor laterale.

Cu climatizare manuală
► Reglați comenzile de debit de aer și 
de repartizare a aerului în pozițiile 

marcate corespunzător.
Pentru a face degivrarea și dezaburirea mai 
rapide și mai eficiente:
► creșteți setarea debitului de aer,

► comutați temporar comanda de 
admisie a aerului din exterior la 

recircularea aerului.

Cu climatizare automată
► Apăsați acest buton. Martorul se 
aprinde.

Sistemul gestionează aerul condiționat, debitul 
și admisia aerului, degivrarea lunetei și distribuie 
aer în mod optim către parbriz și geamurile față 
laterale.
Dacă vehiculul este dotat cu un sistem de 
încălzire suplimentar, dezactivați-l pentru 
a asigura o degivrare/dezaburire rapidă și 
eficientă.

Degivrarea lunetei și/
sau a retrovizoarelor 
exterioare

 

 

► Apăsați pe acest buton pentru a 
activa/dezactiva degivrarea/dezaburirea 

lunetei și a oglinzilor retrovizoare. Martorul se 
aprinde atunci când funcția este activată.
Această funcție se dezactivează automat pentru 
a preveni consumul excesiv de putere. 

Dezaburirea/degivrarea lunetei nu se 
poate realiza decât cu motorul pornit.

În cazul unui vehicul cu Stop & Start, 
modul STOP nu este disponibil cât timp 

este se dezaburește luneta.

Configurație de cabină 
Parasolar
► Pentru a vă feri de razele solare, rabatați 
parasolarul în jos.
În parasolare sunt amenajate buzunare pentru 
vignete, carduri etc.
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Compartiment de depozitare 
central
 

 

Un spațiu de depozitare deschis se află sub 
panoul consolei centrale. 
Acesta oferă acces la prizele auxiliare (Jack și 
USB) destinate transferului de date la sistemul 
audio.
În funcție de echipare, acesta dispune și de un 
suport dublu de pahar și/sau un suport pentru 
smartphone.

Compartimente de 
depozitare ale scaunului din 
față
 

 

O tavă de depozitare fixă se află sub scaunul 
șoferului.

Scaunul cu amortizor reglabil nu are 
spațiu de depozitare.

Locul de sub scaunul pasagerului este rezervat 
pentru păstrarea trusei de scule, care conține 
instrumentele de utilizat la schimbarea unei roți, 
a unui bec sau pentru remorcarea vehiculului 
etc.
 

 

Pentru a scoate trusa, rotiți comanda cu un sfert 
de tură pentru deblocare, apoi trageți trusa în 
față.
Când puneți trusa la loc, nu uitați să rotiți 
comanda cu un sfert de tură în sens opus pentru 
a bloca trusa în locașul ei.

Măsuță de scris pliabilă
 

 

► Împingeți sau apăsați pe partea superioară a 
mesei pentru deplierea sau plierea acesteia. 
Clema se utilizează pentru păstrarea 
documentelor, a borderourilor etc.

Pentru a insera sau extrage un CD, țineți 
mai întâi măsuța.

Dacă vehiculul este echipat cu o bancheta 
față cu două locuri și cu airbag frontal de 
pasager, măsuța nu poate fi ridicată.

Suport multifuncțional
 

 

Acesta poate susține un dispozitiv portabil, cum 
ar fi un smartphone în poziție verticală sau o 
tabletă în poziție orizontală.
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3► Împingeți sau apăsați pe partea superioară a 
mesei pentru deplierea sau plierea acesteia. 
Clema se utilizează pentru păstrarea 
documentelor, a borderourilor etc.

Pentru a insera sau extrage un CD, țineți 
mai întâi măsuța.

Dacă vehiculul este echipat cu o bancheta 
față cu două locuri și cu airbag frontal de 
pasager, măsuța nu poate fi ridicată.

Suport multifuncțional
 

 

Acesta poate susține un dispozitiv portabil, cum 
ar fi un smartphone în poziție verticală sau o 
tabletă în poziție orizontală.
 

 

► Trageți partea superioară a suportului pentru 
deplierea acestuia.
► Înclinați maneta laterală pentru a debloca 
clemele superioară și inferioară.
► Deschideți clemele pentru a instala 
dispozitivul portabil.
► Ridicați maneta laterală pentru a bloca 
clemele.

Înainte de plierea suportului, scoateți 
dispozitivul mobil repetând aceleași 

operațiuni.
Apăsați pe partea superioară a suportului 
pentru plierea acestuia.

Compartimente de 
depozitare în panoul de ușă 
față
 

 

În funcție de țara de comercializare, unul din 
compartimentele de depozitare poate conține 
kitul de depanare provizorie a pneului.
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Torpedo refrigerat
 

 

Este amplasat în partea superioară a planșei de 
bord, pe partea pasagerului.
Aerul circulat în torpedo este același ca aerul 
circulat de aeratoare.

Conector USB
 

 

 

 

Conectorul este utilizat numai pentru alimentarea 
sau încărcarea dispozitivului portabil conectat.

Priză de 12 volți
 

 

 

 

Putere maximă: 180 W.

Conectarea unui echipament electric 
neomologat de PEUGEOT, cum ar fi un 

încărcător cu conector USB, poate provoca 
perturbații în funcționarea sistemelor electrice 
ale vehiculului, de exemplu o recepție 
telefonică de slabă calitate sau perturbarea 
afișajelor.

Brichetă
 

 

 

 

► Apăsați și așteptați câteva secunde 
declanșarea automată.

Compartiment de depozitare 
superior
 

 

Acesta se află deasupra parasolarelor.
Sarcina maximă: aproximativ 20 kg.

Lumini de citit
 

 

Acestea sunt comandate de întrerupătoare.
Întrerupătorul de la șofer comandă simultan 
ambele lumini de citit.
Întrerupătorul de la pasager comandă fie lumina 
de citit a șoferului, fie cea a pasagerului.

Comenzile situate în partea de jos a 
planșei de bord pe partea șoferului îi 

permit acestuia să activeze sau să dezactiveze 
spotul pasagerului.
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3Lumini de citit
 

 

Acestea sunt comandate de întrerupătoare.
Întrerupătorul de la șofer comandă simultan 
ambele lumini de citit.
Întrerupătorul de la pasager comandă fie lumina 
de citit a șoferului, fie cea a pasagerului.

Comenzile situate în partea de jos a 
planșei de bord pe partea șoferului îi 

permit acestuia să activeze sau să dezactiveze 
spotul pasagerului.

Plafonieră
 

 

Aceasta poate fi aprinsă de la/prin:
– întrerupătoarele de pe plafonieră, cu contactul 
cuplat - poziția RUN,
– deschiderea sau închiderea unei uși din față,
– blocarea/deblocarea deschiderilor vehiculului.
Aceasta se stinge automat:
– dacă întrerupătorul este în poziție centrală,
– în toate cazurile, după 15 minute, dacă ușile 
rămân deschise,
– sau la cuplarea contactului.

Amenajări spate
Inele de ancorare
 

 

Inelele de ancorare sunt instalate pe podea 
pentru fixarea și securizarea sarcinilor: 8 în cazul 
vehiculelor cu lungime L1 și L2; 10 în cazul 
vehiculelor cu lungime L3 și L4.
Două inele suplimentare sunt instalate pe panoul 
separator din spatele cabinei.
Încărcare maximă: 500 kg.

Din motive de siguranță în cazul unei 
frânări bruște, este recomandată 

plasarea obiectelor mai grele cât mai în față, 
aproape de cabină.
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Suport pentru șinele de 
ancorare
 

 

Suporturile pentru fixarea unei șine de ancorare 
se află deasupra garniturii laterale, pe fiecare 
parte a vehiculului.
Încărcare maximă: 200 kg.

Garnitura laterală
Părțile interioare laterale sunt prevăzute cu o 
garnitură de protecție a încărcăturii.

Priză de 12 volți
 

 

Putere maximă: 180 W.

Conectarea unui echipament electric 
neomologat de PEUGEOT, cum ar fi un 

încărcător cu conector USB, poate provoca 
perturbații în funcționarea sistemelor electrice 
ale vehiculului, de exemplu o recepție 
telefonică de slabă calitate sau perturbarea 
afișajelor.

Brichetă
 

 

 

 

► Apăsați și așteptați câteva secunde 
declanșarea automată.

Plafoniere
 

 

Dacă vehiculul este echipat astfel, una sau 
două plafoniere se află deasupra ușilor spate și 
laterală.

Acestea pot fi activate prin:
– bascularea plafonierei (la stânga sau la 
dreapta),
– deschiderea sau închiderea ușilor spate sau 
laterală.
Ele se sting automat după câteva minute dacă 
ușile rămân deschise.

Lumini de lectură
Se află deasupra fiecărui rând 
de scaune.

Galerie interioară de plafon
Aceasta este o zonă de depozitare situată 
în spațiul de încărcare, deasupra cabinei. 
Capacitatea acesteia variază în funcție de 
înălțimea furgonului (tip H2 sau H3).

Din motive de siguranță, nu așezați 
obiecte grele în galeria interioară.

Dispozitiv de reţinere a 
încărcăturii
Pe podea, în spatele scaunelor faţă, un 
separator orizontal protejează conducătorul 
şi pasagerii din faţă împotriva riscurilor de 
deplasare a încărcăturii.
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3Acestea pot fi activate prin:
– bascularea plafonierei (la stânga sau la 
dreapta),
– deschiderea sau închiderea ușilor spate sau 
laterală.
Ele se sting automat după câteva minute dacă 
ușile rămân deschise.

Lumini de lectură
Se află deasupra fiecărui rând 
de scaune.

Galerie interioară de plafon
Aceasta este o zonă de depozitare situată 
în spațiul de încărcare, deasupra cabinei. 
Capacitatea acesteia variază în funcție de 
înălțimea furgonului (tip H2 sau H3).

Din motive de siguranță, nu așezați 
obiecte grele în galeria interioară.

Dispozitiv de reţinere a 
încărcăturii
Pe podea, în spatele scaunelor faţă, un 
separator orizontal protejează conducătorul 
şi pasagerii din faţă împotriva riscurilor de 
deplasare a încărcăturii.

Separator vertical tip scară
În funcție de țara de comercializare, în spatele 
scaunului șoferului, un separator vertical tip 
scară protejează șoferul împotriva riscului de 
deplasare a încărcăturii.

Perete separator vitrat
În funcție de țara de comercializare, un perete 
separator vitrat izolează cabina de spațiul de 
încărcare.
Totuși, puteți utiliza comanda pentru a deschide/
închide geamul glisant al acestuia.

Lampă mobilă
 

 

Dacă vehiculul este echipat astfel, lampa mobilă 
magnetică se află în spatele plafonierei.
Iluminatul este instalat în centrul bazei lămpii.
Scoateți lampa de pe baza ei apăsând butonul și 
apoi rotind-o cu 90 de grade în jos.
Pentru a aprinde lampa, glisați întrerupătorul 
spre înainte.

Pentru a schimba cele 4 baterii (de tip Ni-MH), 
scoateți capacul de protecție de pe lampa 
mobilă.
Pentru a pune lampa mobilă la locul ei, fixați-o în 
canelurile de pe bază și rotiți-o în sus.

Cu vehiculul oprit și cu cheia în contact 
sau scoasă, încărcarea și iluminatul 

lămpii mobile se opresc după aproximativ 15 
minute.
În timpul conducerii, bateriile lămpii se 
reîncarcă automat.

Geamuri laterale culisante
 

 

În funcție de versiune, vehiculul are geamuri 
laterale ce pot fi deschise.
► Strângeți ambele comenzi, apoi culisați 
geamul.
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În timpul conducerii, geamul trebuie 
închis sau blocat într-o poziție 

intermediară.
Nu așezați obiecte lungi care ies prin geam.

Amenajări exterioare
Grilaj de protecție
 

 

În funcție de țara de comercializare, un grilaj 
de protecție fixat în partea interioară a barei de 
protecție față permite protejarea subansamblelor 
motorului împotriva proiectării pietrișului etc.

Protecții în caz de 
temperaturi foarte scăzute
În funcție de țara de comercializare, sunt 
montate protecții din spumă, pentru a evita 
pătrunderea frigului sau a zăpezii în partea 
superioară a compartimentului motorului.
 

 

Situate la extremitatea fiecărui far, acestea sunt 
fixate pe panoul frontal, deasupra radiatorului.
Pentru a le îndepărta, glisați-le lateral, către 
exteriorul vehiculului.

Treaptă retractabilă
 

 

Pentru a facilita accesul și ieșirea pasagerilor din 
spate, vehiculul poate fi echipat cu o treaptă care 
se depliază la deschiderea ușii laterale culisante.
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4Comanda luminilor
În unele condiții de climă (temperatură 
scăzută, umiditate), este normală apariția 

fenomenului de aburire a suprafeței interioare 
a farurilor și a luminilor din spate; acesta 
dispare în câteva minute, după aprinderea 
luminilor.

Deplasări în străinătate 
Dacă folosiți vehiculul într-o țară în care 

sensul de circulație este inversat față de cel 
din țara de comercializare a vehiculului, este 
necesar să adaptați reglajele proiectoarelor 
pentru a nu orbi conducătorii care circulă din 
sens invers.
Contactați un dealer PEUGEOT sau un 
service autorizat.

Selectarea modului de 
iluminat principal
 

 

► Rotiți maneta de comandă a luminilor pentru 
a aduce reperul alb în dreptul simbolului dorit.

Lumini stinse (contact decuplat) / Lumini 
de zi (motor pornit)
Lumini de întâlnire / Lumini de drum 

Aprinderea automată a luminilor de 
întâlnire / luminilor de drum

Comutarea luminilor (lumini 
de întâlnire/lumini de drum)
► Trageți maneta de comandă a luminilor spre 
dumneavoastră pentru a comuta între luminile de 
întâlnire și cele de drum.
Pentru a aprinde scurt farurile, trageți maneta 
de comandă spre dumneavoastră, indiferent de 
poziția inelului.

Lumini semnalizatoare de 
direcție
► Stânga sau dreapta: coborâți sau ridicați 
maneta de comandă a semnalizatoarelor, 
trecând de punctul de rezistență.

Funcția „autostradă”
► Apăsați scurt în sus sau în jos, fără a depăși 
punctul de rezistență: luminile semnalizatoare 
de direcție corespunzătoare se vor aprinde de 
cinci ori.

Lumini anticeață
Dacă vehiculul este dotat cu lumini anticeață, 
acestea funcționează cu luminile de întâlnire sau 
de drum.

 

 

Lumini anticeață față 

Lumini anticeață spate 

► Apăsați una dintre aceste comenzi pentru a 
aprinde luminile corespunzătoare.

Luminile anticeață trebuie utilizate 
exclusiv în condiții de ceață sau 

ninsoare.
Pe timp senin sau ploios, ziua sau noaptea, 
luminile anticeață spate orbesc șoferii și sunt 
interzise.
Nu uitați să le stingeți imediat ce nu mai sunt 
necesare.

Lumini de zi cu LED-uri
La pornirea vehiculului, la lumina zilei, luminile 
de zi cu LED-uri se aprind automat.
Dacă luminile de poziție, de întâlnire sau cele de 
drum sunt pornite manual sau automat, luminile 
de zi se sting.

Programarea
Pentru țările în care reglementările nu impun 
aprinderea luminilor pe timp de zi, puteți activa 
sau dezactiva funcția din meniul de configurare.
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Funcționare
 

 

După ce a fost activată funcția, sistemul va 
acționa în modul următor:
Dacă luminozitatea este suficientă și/sau 
condițiile de circulație nu permit aprinderea 
luminilor de drum:

– Luminile de întâlnire rămân aprinse: 
acest martor se aprinde pe tabloul de 

bord.
Dacă luminozitatea este foarte scăzută și 
condițiile de trafic permit acest lucru:

– Luminile de drum se aprind 
automat: acești martori se aprind 

pe tabloul de bord.
Dacă situația necesită o schimbare a stării 
luminilor, conducătorul poate interveni în orice 
moment.
O nouă aprindere scurtă a farurilor trece funcția 
în pauză. Sistemul trece în modul „aprinderea 
automată a luminilor”.

Aprindere automată a 
luminilor
Pe vehiculele echipate cu această funcție, 
luminile de întâlnire se aprind automat în caz de 
luminozitate slabă.

Pe timp de ceață sau zăpadă, senzorul 
de lumină poate detecta o lumină 

suficientă. În acest caz, luminile nu se mai 
aprind automat. Dacă este necesar, trebuie 
să aprindeți manual luminile de întâlnire.
Acestea se sting automat imediat ce 
luminozitatea redevine suficientă.
Nu mascați senzorul de lumină aflat în partea 
central superioară a parbrizului.

Puteți regla sensibilitatea senzorului de 
lumină.

Pentru mai multe informații despre 
Configurare vehicul, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Activare
► Rotiți inelul în această poziție. 

Luminile se sting automat când contactul este 
decuplat.

Iluminat de însoțire
Dacă vehiculul este echipat cu această opțiune: 
când părăsiți vehiculul, faza scurtă rămâne 
aprinsă pe durata selectată (de exemplu, la 
ieșirea din parcare).

Cu contactul decuplat sau 
cheia în poziția STOP
► La 2 minute de la oprirea motorului, aduceți 
cheia de contact în poziția STOP sau scoateți 
cheia.
► Trageți comanda luminilor spre volan.

Pe tabloul de bord se aprinde acest 
martor luminos.

De fiecare dată când comanda pentru lumini 
este trasă spre volan, iluminatul de însoțire 
este extins cu încă 30 de secunde, până la 
aproximativ 3 minute. La expirarea acestui 
interval, luminile se sting automat.
Pentru a dezactiva această funcție, țineți 
comanda luminilor trasă către volan mai mult de 
2 secunde.

Comutare automată a 
luminilor de drum
Sistem care aprinde automat luminile de 
drum, în funcție de lumina ambientă și de 
trafic, folosind o cameră amplasată în partea 
superioară a parbrizului.

Acesta este un sistem de asistare la 
conducere.

Șoferul rămâne responsabil de iluminatul 
vehiculului și de adaptarea acestuia la 
condițiile de lumină, de vizibilitate și de trafic, 
precum și de respectarea codului rutier.

Activare
► Rotiți inelul de pe maneta de comandă 
a luminilor în această poziție.
► Reglați funcția apăsând butonul 
MODE: selectați „ON” în meniul 

„Automatic main beam” (Lumini de drum 
automate). 

Pentru mai multe informații despre 
Configurare vehicul, consultați 

secțiunea corespunzătoare. 

► Aprindeți scurt farurile (trecând de punctul de 
rezistență), pentru a activa funcția.
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4Funcționare
 

 

După ce a fost activată funcția, sistemul va 
acționa în modul următor:
Dacă luminozitatea este suficientă și/sau 
condițiile de circulație nu permit aprinderea 
luminilor de drum:

– Luminile de întâlnire rămân aprinse: 
acest martor se aprinde pe tabloul de 

bord.
Dacă luminozitatea este foarte scăzută și 
condițiile de trafic permit acest lucru:

– Luminile de drum se aprind 
automat: acești martori se aprind 

pe tabloul de bord.
Dacă situația necesită o schimbare a stării 
luminilor, conducătorul poate interveni în orice 
moment.
O nouă aprindere scurtă a farurilor trece funcția 
în pauză. Sistemul trece în modul „aprinderea 
automată a luminilor”.

La o viteză sub aproximativ 15 km/h, funcția se 
dezactivează automat.
Dacă luminile de drum sunt necesare în 
continuare, aprindeți din nou scurt farurile; 
luminile de drum rămân aprinse până când 
vehiculul ajunge la o viteză de aproximativ 40 
km/h.
Peste 40 km/h, funcția este reactivată automat 
(cu condiția să nu fi aprins din nou scurt farurile 
pentru a opri luminile de drum în acest interval).

Dezactivare
► Aduceți inelul de pe maneta de 
comandă a luminilor în poziția „Lumini de 

întâlnire”.

Sistemul poate fi perturbat sau poate 
funcționa incorect:

– facă vizibilitatea este redusă (ninsoare, 
ploaie puternică sau ceață deasă etc.),
– dacă parbrizul este murdar, aburit sau 
mascat (de un autocolant etc.) în dreptul 
camerei,
– dacă vehiculul este în dreptul unor panouri 
puternic reflectorizante.

Sistemul nu este în măsură să detecteze:
– participanții la trafic care nu au iluminat 

propriu, de exemplu, pietonii,
– vehiculele care au luminile mascate, de 
exemplu, cele care circulă dincolo de bariera 
despărțitoare dintre sensuri pe autostradă,

– vehiculele care se află în vârful sau la baza 
unei pante abrupte, în viraje, în intersecții.

Lumini de staționare
Acest sistem vă permite să lăsați luminile 
aprinse în timpul staționării; cu contactul 
decuplat și cu cheia în poziția STOP sau scoasă 
din contact.
 

 

► Aduceți inelul manetei de comandă a 
luminilor în poziția O, apoi la luminile de întâlnire 
sau de drum.

Acest martor se aprinde pe planșa de 
bord.

Luminile vor rămâne aprinse pe durata 
staționării.

Aprinderea prelungită a luminilor poate 
reduce semnificativ încărcarea bateriei 

vehiculului.
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Nivelul de lichid trebuie controlat 
periodic, mai ales în timpul iernii.

Pentru mai multe informații privind Verificarea 
nivelurilor și, în special, nivelul lichidului de 
spălare geamuri/faruri, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Înlocuirea unei lamele de 
ștergător
 

 

Locașurile pentru picior din bara de protecție față 
facilitează accesul la lamelele de ștergător și la 
duzele spălătorului de parbriz.

Verificați ca duzele spălătoarelor de 
geamuri sau de faruri să nu fie obturate.

Reglare faruri pe înălțime
Pentru a nu-i incomoda pe ceilalți participanți la 
trafic, proiectoarele cu halogen trebuie reglate pe 
înălțime, în funcție de încărcarea vehiculului. 
Această funcție poate fi accesată în pozițiile cu 
lumini de întâlnire și de drum.

 

 

Apăsați succesiv aceste comenzi 
pentru reglarea farurilor. 

Un martor de pe afișaj indică poziția selectată 
(0, 1, 2, 3).

Buton de comandă 
ștergătoare geamuri
Ștergătoare de parbriz
Ștergerea este activă doar atunci când cheia de 
contact este în poziția ON.
 

 

Maneta de comandă poate avea 5 poziții diferite:
– Ștergător oprit.
– Ștergere intermitentă: 1 rotire în jos. În 
această poziție, prin rotirea inelului puteți selecta 
4 niveluri de frecvență (foarte lent, lent, normal, 
rapid).
– Ștergere continuă lentă: 2 rotiri în jos.
– Ștergere continuă rapidă: 3 rotiri în jos.
– O singură ștergere: trageți maneta de 
comandă spre volan.

Ștergătoare automate cu 
senzori de ploaie
Dacă vehiculul este echipat cu acest sistem, 
cadența de ștergere se reglează automat în 
funcție de intensitatea ploii.
Ștergere automată: 1 pas în jos. Este confirmată 
printr-o cursă a ștergătoarelor. Trebuie reactivată 
după fiecare decuplare a contactului.
În această poziție, sensibilitatea senzorului de 
ploaie se poate mări prin rotirea inelului.

Nu mascați senzorul de ploaie, situat in 
zona centrală superioară a parbrizului.

Pentru spălarea vehiculului, decuplați 
contactul sau dezactivați ștergerea automată.

Dacă vremea este geroasă, asigurați-vă 
că lamelele ștergătoarelor de geam se 

mișcă liber.
Folosiți-vă de treapta ajutătoare din bara 
de protecție față pentru a elimina zăpada 
acumulată la baza parbrizului și pe lamele.

Puteți schimba lamelele ștergătoarelor.
Pentru mai multe informații despre 

Schimbarea unei lamele de ștergător de 
geam, consultați secțiunea corespunzătoare.

Pe un vehicul echipat cu sistem Stop & 
Start, când comanda ștergătoarelor de 

parbriz se află în poziția de ștergere rapidă, 
modul STOP nu este disponibil.

Spălător de parbriz și de 
faruri
► Trageți maneta de comandă a ștergătoarelor 
spre dvs.; spălătorul de geamuri este însoțit de o 
funcționare temporizată a ștergătoarelor.
În funcție de versiune, spălătorul de faruri 
este asociat spălătorului de parbriz; acesta se 
activează dacă sunt aprinse luminile de întâlnire.
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4Nivelul de lichid trebuie controlat 
periodic, mai ales în timpul iernii.

Pentru mai multe informații privind Verificarea 
nivelurilor și, în special, nivelul lichidului de 
spălare geamuri/faruri, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Înlocuirea unei lamele de 
ștergător
 

 

Locașurile pentru picior din bara de protecție față 
facilitează accesul la lamelele de ștergător și la 
duzele spălătorului de parbriz.

Verificați ca duzele spălătoarelor de 
geamuri sau de faruri să nu fie obturate.

Înlocuirea unei lamele a 
ștergătorului de parbriz
 

 

► Ridicați secțiunea rigidă.
► Desfaceți lamela ștergătorului apăsând pe 
buton și scoateți-o trăgând spre exterior.
► Montați o lamelă de ștergător nouă și 
asigurați-vă că este bine fixată.
► Coborâți secțiunea rigidă la locul ei.
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Recomandări generale de 
siguranță

Nu îndepărtați etichetele atașate în 
diferite locuri de pe vehicul. Acestea 

includ avertismente de siguranță precum și 
informații de identificare a vehiculului 
dumneavoastră.

Pentru orice intervenție asupra 
vehiculului, adresați-vă unui atelier 

calificat ce dispune de informații tehnice, 
competență și echipament tehnic adecvat, 
ceea ce un reparator agreat PEUGEOT este 
în măsură să vă ofere.

În funcție de reglementările naționale, 
anumite echipamente de siguranță pot fi 

obligatorii: veste de siguranță reflectorizante, 
triunghiuri de presemnalizare, etiloteste, 
becuri de rezervă, siguranțe fuzibile, 
extinctoare, truse de prim ajutor, bavete de 
protecție la roțile din spatele vehiculului etc.

Instalare accesorii electrice:
– Montarea unui echipament sau 

accesoriu electric neaprobat de PEUGEOT 
poate provoca un supraconsum de curent 
și defecțiuni ale sistemelor electrice ale 
vehiculului. Apelați la un dealer PEUGEOT 
pentru a primi informații despre gama de 
accesorii recomandate.

– Din motive de siguranță, priza de 
diagnosticare, utilizată pentru sistemele 
electronice ale vehiculului, poate fi accesată 
doar de reparatorii agreați PEUGEOT sau de 
un service autorizat, dotat cu instrumentarul 
adecvat (risc de defecțiuni ale sistemelor 
electronice, care pot duce la pene sau 
la accidente grave). Responsabilitatea 
constructorului încetează în cazul 
nerespectării acestei indicații.
– Orice modificare sau adaptare, 
neprevăzută sau neautorizată de PEUGEOT 
sau realizată fără a respecta indicațiile 
tehnice ale producătorului, duce la anularea 
garanției comerciale.

Instalarea accesoriilor emițătoare de 
radiocomunicații

Înainte de a instala un emițător de 
radiocomunicații cu antenă externă, trebuie 
să consultați un membru al rețelei de 
reparatori agreați PEUGEOT, care vă va 
informa asupra caracteristicilor emițătoarelor 
(bandă de frecvență, putere maximă, poziția 
antenei, condiții specifice de instalare) ce 
pot fi montate, conform Directivei privind 
compatibilitatea electromagnetică a 
vehiculelor (2004/104/CE).

Declarații de conformitate pentru 
echipamentul radio

Certificatele relevante sunt disponibile pe 
site-ul web http://public.servicebox.peugeot.
com/APddb/.

Lumini de avarie
 

 

 

 

► Apăsarea butonului roșu determină 
aprinderea intermitentă a tuturor luminilor 
semnalizatoare de direcție.
Acestea pot funcționa cu contactul decuplat.
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5Claxon
 

 

► Apăsați pe zona centrală a volanului.

Program de stabilitate 
electronică (ESC)
Program de stabilitate electronică (ESC: 
programul de stabilitate electronică) integrează 
următoarele sisteme:
– antiblocarea roților (ABS) și repartitorul 
electronic de frânare (REF),
– asistarea la frânarea de urgență (AFU),
– antipatinarea roților (ASR) sau controlul 
tracțiunii,
– controlul dinamic al stabilității (CDS).

Definiții
Antiblocare roți (ABS) și repartitor 
electronic de frânare (REF)
Acest sistem crește stabilitatea și maniabilitatea 
vehiculului în timpul frânării și asigură un mai 
bun control în viraje, mai ales pe carosabil 
deteriorat sau alunecos.
Sistemul ABS împiedică blocarea roților în cazul 
unei frânări de urgență.
Sistemul REF asigură gestionarea integrală a 
presiunii de frânare pe fiecare roată.

Asistență la frânarea de urgență 
(AFU)
În caz de urgență, acest sistem permite 
atingerea mult mai rapidă a presiunii optime de 
frânare, reducând astfel distanța de oprire.
Se declanșează în funcție de viteza la care se 
apasă pedala de frână. Acest lucru se traduce 
printr-o diminuare a rezistenței pedalei și o 
mărire a eficienței frânării.

Antipatinare roți (ASR)
Sistemul ASR optimizează tracțiunea, pentru 
a limita patinarea roților, acționând asupra 
frânelor roților motoare și asupra motorului. 
De asemenea, permite ameliorarea stabilității 
direcționale a vehiculului la accelerare.

Control dinamic al stabilității (CDS)
În cazul apariției unei diferențe între traiectoria 
urmată de vehicul și cea dorită de conducător, 
sistemul CDS monitorizează fiecare roată și 
acționează automat frâna uneia sau mai multor 
roți și asupra motorului pentru a înscrie vehiculul 
pe traiectoria dorită, în limita legilor fizicii.

Antiblocare roți (ABS) și 
repartitor electronic de 
frânare (REF)

Aprinderea acestui martor, însoțită de un 
mesaj pe afișajul din bord, indică o 

defecțiune a sistemului de antiblocare roți (ABS), 
ceea ce poate duce la pierderea controlului 
asupra vehiculului la frânare.

Aprinderea acestui martor, însoțită 
de un mesaj pe afișajul din bord, 

indică o defecțiune a repartitorului electronic de 
frânare (REF), ceea ce poate duce la pierderea 
controlului asupra vehiculului la frânare.
Oprirea în cele mai bune condiții de siguranță 
este imperativă.
În ambele cazuri, consultați un dealer PEUGEOT 
sau un service autorizat.

Pentru eficacitatea maximă a sistemului 
de frânare, este necesară o perioadă de 

ajustare de aproximativ 500 de kilometri. În 
acest timp, se recomandă evitarea frânărilor 
bruște, repetate și prelungite.
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Dispozitivul de antiblocare nu permite o 
distanță de frânare mai redusă. Pe 

drumuri foarte alunecoase (polei, ulei etc.), 
sistemul ABS poate mări distanța de frânare.
În cazul schimbării roților (pneuri și jante), 
verificați ca acestea să fie omologate pentru 
vehiculul dvs.

În cazul frânării de urgență, nu ezitați 
să apăsați puternic pedala de frână și 

să o țineți apăsată, chiar și pe drum 
alunecos; apoi veți putea manevra 
vehiculul în continuare, pentru a evita un 
obstacol.

După un impact, efectuați o verificare a 
sistemului la un dealer PEUGEOT sau la 

un Service autorizat.

Control dinamic al 
stabilității (CDS)
Pornire
Sistemul CDS este activat în mod automat la 
fiecare pornire a vehiculului.
În cazul unor probleme de aderență sau de 
traiectorie, se activează acest sistem.

Acest lucru este semnalizat prin 
aprinderea intermitentă a acestui martor 

de avertizare pe tabloul de bord.

Dezactivare
Acest sistem nu poate fi dezactivat de către 
șofer.

Defecțiune
Aprinderea acestui martor de avertizare, 
însoțită de un semnal sonor și confirmată 

de afișarea unui mesaj pe afișajul tabloului bord, 
indică o disfuncție a sistemului CDS.
Apelați la reţeaua PEUGEOT sau la un service 
autorizat pentru a efectua o verificare.

Antipatinare roți (ASR)
Dezactivare / Reactivare
Sistemul ASR este activat automat la fiecare 
pornire a vehiculului.
În condiții excepționale (demarajul vehiculului 
împotmolit, imobilizat în zăpadă, pe sol instabil 
etc.), poate fi utilă dezactivarea sistemului ASR 
pentru a permite patinarea roților și, ca în acest 
mod să-și regăsească aderența.
Imediat ce condițiile o permit, reactivați sistemul.

 

 

 

ASR
 

► Apăsați pe acest buton pentru a dezactiva/
reactiva funcția.
Aprinderea martorului butonului, însoțită de 
afișarea unui mesaj pe tabloul de bord, indică 
dezactivarea sistemului ASR.
Sistemul ASR se reactivează automat la fiecare 
decuplare a contactului

Defecțiune
Aprinderea acestui martor, însoțită de un 
semnal sonor și de un mesaj pe afișajul 

tabloului de bord indică o disfuncție a sistemului 
ASR.
Apelați la reţeaua PEUGEOT sau la un service 
autorizat pentru a efectua o verificare.

ASR/CDS
Aceste sisteme oferă un surplus de 

siguranță la conducerea normală, dar șoferul 
nu trebuie să-și asume riscuri suplimentare, 
nici să ruleze cu viteză prea mare. 
Dacă aderența carosabilului scade (ploaie, 
zăpadă, polei), riscul pierderii controlului 
crește. De aceea, este important să păstrați 
aceste sisteme activate în permanență, în 
special în condiții dificile.
Funcționarea corectă a sistemelor este 
asigurată sub rezerva respectării indicațiilor 
constructorului, atât a celor referitoare la roți 
(pneuri și jante), la elementele sistemului de 
frânare, la elementele electronice, cât și a 
procedurilor de montare și intervenție urmate 
de dealerii PEUGEOT.
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5Pentru a beneficia de eficacitatea acestor 
sisteme în condiții de iarnă, este imperativă 
echiparea vehiculului cu patru pneuri 
pentru zăpadă, care vor permite vehiculului 
păstrarea unui comportament neutru.

Control inteligent al 
tracțiunii
Sistem de îmbunătățire a tracțiunii pe suprafețe 
alunecoase (zăpadă, polei, noroi etc.)
Acest sistem permite detectarea situațiilor 
de aderență redusă, ce ar putea face dificile 
pornirile și deplasarea vehiculului.
În aceste situații, controlul inteligent al 
tracțiunii se substituie sistemului ASR, 
transferând forța motrice către roata care are 
aderența mai bună, pentru a optimiza tracțiunea 
și urmărirea traiectoriei.

Activare/Dezactivare
La pornirea vehiculului, acest sistem este 
dezactivat.
 

 

 

 

► Apăsați pe acest buton pentru a activa / 
dezactiva sistemul.
Când se aprinde martorul luminos, sistemul este 
activat.
Acest sistem este activat până la aproximativ 30 
km/h.
Dacă viteza depășește 30 km/h, sistemul este 
dezactivat automat, dar martorul butonului 
rămâne aprins.
Sistemul se reactivează automat imediat ce 
viteza revine sub aproximativ 30 km/h.

Defecțiune
În cazul apariției unei disfuncții a 
controlului inteligent al tracțiunii, se 

aprinde acest martor de avertizare.
Apelați la reţeaua PEUGEOT sau la un service 
autorizat pentru a efectua o verificare.

Controlul inerției 
încărcăturii
Greutatea totală reală a unui vehicul utilitar 
poate varia considerabil în funcție de 
încărcătură. Prin urmare, centrul de greutate al 
vehiculului se poate deplasa atât longitudinal, cât 
și în înălțime.
Fiecare dintre aceste variații are repercusiuni 
asupra frânării, mobilității, comportamentului în 
viraje și tendinței de răsturnare.
Controlul inerției estimează greutatea totală 
reală a vehiculului analizând comportamentul 

acesteia din urmă în timpul fazelor de accelerare 
și de frânare.
Acest sistem adaptează intervențiile sistemelor 
CDS și ASR la repartizarea greutății vehiculului. 
Ca urmare, în situații critice, vehiculul își menține 
traiectoria într-un mod mai sigur.

Control la coborârea în 
pantă
Sistem de asistență la coborâre pe drumurile cu 
aderență scăzută (noroi, pietriș etc.) sau cu o 
pantă abruptă.
Acest sistem reduce riscul de derapare sau de 
pierdere a controlului asupra vehiculului în timpul 
coborârii unei pante.
Acesta menține vehiculul la o viteză constantă 
în timpul unei coborâri acționând independent și 
diferențiat asupra frânelor.

Activare / Dezactivare
La pornirea vehiculului, sistemul este dezactivat.
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► La viteze sub 30 km/h, apăsați acest buton 
pentru a activa sistemul; martorul butonului se 
aprinde.
Imediat ce vehiculul începe să coboare, puteți 
elibera pedalele de accelerație și de frână; 
martorul butonului clipește.
Martorii luminilor de stop se aprind automat 
atunci când funcția este activată.
Dacă viteza depășește 30 km/h, sistemul este 
dezactivat automat, dar martorul butonului 
rămâne aprins.
Sistemul se reactivează automat imediat ce 
viteza revine sub 30 km/h.

Puteți apăsa oricând pedala de frână sau 
cea de accelerație.

Sistemul se activează numai dacă panta 
este mai mare de 8%.

Nu folosiți sistemul cu cutia de viteze în 
punctul neutru.
Cuplați o treaptă potrivită vitezei vehiculului, 
pentru a evita calarea motorului.

► Pentru a dezactiva manual sistemul, apăsați 
butonul; martorul se stinge.

Funcția poate fi indisponibilă în cazul 
supraîncălzirii frânelor. Așteptați câteva 

minute să se răcească înainte de a încerca 
din nou.

Defecțiune
În cazul apariției unei disfuncții a 
sistemului de asistență la coborârea 

pantei, se aprinde acest martor de avertizare.
Apelați la reţeaua PEUGEOT sau la un service 
autorizat pentru a efectua o verificare.

Centuri de siguranță
Retractor
Centurile de siguranță sunt prevăzute cu 
retractoare care adaptează automat lungimea 
centurii la corpul dvs. Atunci când nu este 
utilizată, centura de siguranță se retrage automat 
în locaș.
Retractoarele sunt echipate cu un sistem 
de blocare ce se declanșează automat în 
caz de coliziune, de frânare de urgență sau 
de răsturnare a vehiculului. Puteți debloca 
mecanismul trăgând ferm de centură și 
eliberând-o pentru a se retrage ușor.
Pretensionare pirotehnică
Acest sistem îmbunătățește siguranța în cazul 
unui impact frontal sau lateral.
În funcție de gravitatea impactului, sistemul 
de pretensiune pirotehnică trage instantaneu 
centurile și le strânge pe corpurile pasagerilor.
Centurile cu pretensionare pirotehnică sunt 
activate la punerea contactului.
Limitator de efort
Acest sistem reduce presiunea centurii pe 
toracele persoanei care ocupă acel loc, 
îmbunătățind astfel protecția acesteia.

În caz de impact
În funcție de natura și de intensitatea 

impactului, dispozitivul pirotehnic poate 
să se declanșeze înainte de airbaguri și 
independent de acestea. Declanșarea 
dispozitivelor de pretensionare este însoțită 
de o ușoară degajare de fum inofensiv și 
de un zgomot datorat activării cartușului 
pirotehnic integrat în sistem.
Indiferent de situație, martorul airbagului se 
aprinde.
După un impact, verificați și eventual înlocuiți 
sistemul de centuri de siguranță la un dealer 
PEUGEOT sau la un atelier calificat.

Centuri de siguranță față
Locul șoferului este echipat cu pretensionare 
pirotehnică și limitator de efort.
La versiunile cu airbag frontal de pasager, locul 
pasagerului este, de asemenea, echipat cu 
pretensionare pirotehnică și limitator de efort.
Bancheta față este echipată cu două centuri de 
siguranță.

Dacă montați o banchetă față ca 
post-echipare, este imperativ ca aceasta 

să fie echipată cu centuri de siguranță 
omologate.

Martor de centuri necuplate
Dacă șoferul și/sau pasagerul din față nu 
și-a cuplat centura, la pornirea vehiculului 
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5se aprinde acest martor de avertizare, însoțit de 
un semnal sonor care crește în intensitate.
Această avertizare funcționează atât la versiunile 
cu scaun de pasager față, cât și la cele cu 
banchetă față cu două locuri.

Reglare pe înălțime
 

 

► Pe partea șoferului sau pe partea pasagerului 
lateral, strângeți comanda și retractorul centurii 
și glisați-le împreună, apoi eliberați-le pentru a 
se bloca.
Centura pentru scaunul din mijloc nu poate fi 
reglată pe înălțime.

Dacă centura șoferului este decuplată, 
modul Stop & Start nu se poate activa. 

Repornirea motorului nu este posibilă decât 
cu ajutorul cheii.

Centuri de siguranță spate
 

 

Locurile din spate / locurile pe banchetă sunt 
echipate fiecare cu câte o centură dotată cu trei 
puncte de ancorare și un retractor.
Scaunul din mijloc are un ghidaj și un retractor, 
atașate la spătar.
Fiecare scaun lateral este prevăzut cu un suport 
pentru suspendarea cataramei centurii atunci 
când nu este utilizată.

Blocare deschideri
► Trageți centura, apoi introduceți catarama în 
dispozitivul de cuplare.
► Verificați cuplarea trăgând de centură.

Deblocare deschideri
► Apăsați butonul roșu al dispozitivului de 
cuplare.
► Însoțiți mișcarea centurii până la rularea 
completă.

Recomandări
Înainte de a porni, șoferul trebuie să 
verifice dacă pasagerii utilizează corect 

centurile de siguranță și că toate centurile 
sunt corect cuplate.
Indiferent ce loc ocupați în vehicul, trebuie 
să purtați întotdeauna centura de siguranță, 
chiar și pe distanțe scurte.
Nu inversați punctele de prindere a centurilor, 
deoarece acestea nu își mai îndeplinesc pe 
deplin rolul.
Înainte și după utilizare, asigurați-vă că 
centura este rulată corect.
După rabaterea sau deplasarea unui scaun 
sau a banchetei spate, asigurați-vă că 
centura de siguranță este poziționată și rulată 
corect.

Instalare
Partea inferioară a centurii trebuie 

poziționată cât mai jos posibil, deasupra 
bazinului.
Partea superioară trebuie așezată în 
adâncitura umărului.
Pentru a fi eficientă, centura de siguranță:
– trebuie să fie întinsă cât mai aproape de 
corp;
– trebuie trasă prin fața dvs. cu o mișcare 
lină, fără răsuciri;
– trebuie utilizată pentru o singură persoană;
– nu trebuie să prezinte rupturi sau semne 
de uzură;
– nu trebuie să fie modificată, pentru a nu-i 
afecta performanțele.
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Recomandări pentru copii
Folosiți scaune pentru copii adecvate, 

dacă pasagerul are mai puțin de 12 ani sau 
măsoară mai puțin de 1,50 m.
Nu folosiți niciodată aceeași centură de 
siguranță pentru mai mulți copii.
Nu transportați niciodată un copil în brațe.
Pentru mai multe informații privind 
Scaunele pentru copii, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Întreținere
În conformitate cu actualele reguli de 

siguranță, pentru orice intervenție la centurile 
de siguranță ale vehiculului, adresați-vă unui 
atelier calificat care dispune de competența 
și de materialele adecvate, ceea ce un dealer 
PEUGEOT este în măsură să ofere.
Verificați periodic centurile la un dealer 
PEUGEOT sau la un atelier calificat și, în 
special, verificați dacă acestea prezintă 
semne de deteriorare.
Curățați chingile centurilor de siguranță cu 
apă și săpun sau cu un produs de curățare 
pentru materiale textile, comercializat de 
dealerii PEUGEOT.

Airbaguri
 

 

Airbagurile au fost concepute pentru a spori 
siguranța pasagerilor în cazul unei coliziuni 
violente; acestea completează acțiunea 
centurilor de siguranță cu limitator de efort.
În cazul unei coliziuni violente, detectoarele 
electronice înregistrează și analizează orice 
încetinire bruscă a vehiculului:
– dacă impactul este violent, airbagurile se 
declanșează instantaneu ca măsură de protecție 
a persoanelor din vehicul. Imediat după impact 
airbagurile se dezumflă rapid pentru a nu 
limita vizibilitatea și a nu îngreuna părăsirea 
vehiculului.
– în cazul unui impact minor sau al unui impact 
din spate și în anumite condiții de răsturnare, 
este posibil ca airbagurile să nu se declanșeze, 
protecția asigurată de centura de siguranță fiind 
suficientă în aceste cazuri.

Airbagurile nu funcționează atunci 
când motorul este oprit.

Acest echipament se declanșează o singură 
dată. Dacă intervine un al doilea șoc (în 

timpul aceluiași accident sau al unui alt 
accident) airbagul nu se va mai declanșa.

Declanșarea airbagurilor este însoțită de 
o ușoară degajare de fum și de un 

zgomot, datorate activării cartușului pirotehnic 
integrat în sistem.
Deși acest fum nu este nociv, unele persoane 
sensibile pot resimți o ușoară iritare.
Zgomotul detonării poate provoca o ușoară 
diminuare a capacității auditive pentru o 
scurtă perioadă de timp.

Airbaguri frontale
În caz de impact frontal violent sistemul 
protejează conducătorul și pasagerul(ii) din față 
pentru a limita riscurile de traumatisme la cap și 
torace.
Airbagul șoferului este integrat în centrul 
volanului, cel al pasagerului din față este integrat 
în planșa de bord, deasupra torpedoului.

Airbaguri laterale și 
airbaguri cortină
Dacă vehiculul este dotat cu airbaguri laterale, 
acestea se află în spătarele scaunelor din față, 
pe partea ușii.
Airbagurile cortină sunt introduse în stâlpii 
ușilor și în partea superioară a habitaclului, în 
pavilionul locurilor din față din cabină.
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5Acestea se umflă între ocupantul locului 
respectiv și suprafața geamului.
Acestea se declanșează independente unele de 
altele, pe partea în care se produce coliziunea.

Defecțiune
Dacă se aprinde acest martor de 
avertizare, contactați un dealer 

PEUGEOT pentru a verifica sistemul.

Recomandări
Pentru ca airbagurile să fie pe deplin 
eficiente, respectați recomandările de 

siguranță de mai jos.
Adoptați o poziție normală, dreaptă pe scaun.
Cuplați centurile de siguranță, asigurându-vă 
că sunt poziționate și ajustate corect.
Între pasageri și airbaguri nu trebuie să 
fie nimic (copii, animale, obiecte etc.). Nu 
fixați și nu lipiți nimic în apropierea sau pe 
traseul airbagurilor. Acest lucru poate duce la 
vătămări la declanșare.
Nu modificați niciodată echiparea originală 
a vehiculului, în special în raza de acțiune 
directă a airbagurilor.
După un accident sau dacă vehiculul a fost 
furat, prevedeți verificarea sistemelor de 
airbaguri.
Orice intervenție asupra sistemului de 
airbaguri trebuie să fie realizată exclusiv de 
un reparator agreat PEUGEOT sau de un 
service autorizat.

Chiar respectând toate măsurile de prevedere 
menționate, nu este exclus riscul de rănire 
sau arsuri ușoare în zona capului, bustului 
sau brațelor când se declanșează airbagul. 
Airbagul se umflă aproape instantaneu (în 
câteva milisecunde), apoi se dezumflă, 
evacuând gazul cald prin orificiile prevăzute 
în acest scop.

Airbaguri frontale
Nu conduceți ținând volanul de brate sau 

tinand mâinile în zona centrală a volanului.
Nu puneți picioarele pe planșa de bord de 
partea pasagerului.
Nu fumați, declanșarea airbagurilor putând 
provoca arsuri sau răni din cauza țigării sau 
a pipei.
Nu demontați, nu înțepați și nu loviți violent 
volanul.
Nu fixați și nu lipiți nimic pe volan sau pe 
planșa de bord, deoarece acest lucru ar putea 
cauza vătămări la declanșarea airbagurilor.

Airbaguri laterale
Folosiți pentru scaune numai huse 

omologate, compatibile cu modul de 
declanșare a airbagurilor laterale. Pentru 
a cunoaște gama de huse adaptate pentru 
vehiculul dumneavoastră, contactați un 
reparator agreat PEUGEOT.
Nu fixați nimic sau nu suspendați nimic de 
spătarele scaunelor (haine etc.), deoarece 

acest lucru poate cauza răniri la torace sau 
brațe, în momentul declanșării airbagului 
lateral.
Nu apropiați bustul mai mult decât trebuie de 
ușă.

Airbaguri cortină
Nu fixați și nu suspendați nimic de 

pavilion, deoarece acest lucru poate 
provoca răniri la cap în momentul declanșării 
airbagului cortină.
Nu demontați mânerele montate pe pavilion. 
Acestea contribuie la fixarea airbagurilor 
cortină.

Scaune pentru copii
Reglementarea referitoare la transportul 
copiilor este specifică fiecărei țări. 

Consultați legislația în vigoare în țara dvs.

Pentru a asigura siguranță maximă, respectați 
recomandările următoare:
– Conform reglementărilor europene, toți copiii 
cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțime mai mică 
de 150 cm trebuie transportați în scaune 
pentru copii omologate, adaptate greutății 
lor, pe locurile echipate cu centură de siguranță 
sau cu sistem de prindere ISOFIX.
– Statistic, locurile cele mai sigure din 
vehicul pentru transportul copiilor sunt cele 
din spate.
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– Copiii sub 9 kg trebuie să călătorească „cu 
spatele în direcția de mers”, indiferent dacă 
se află pe locurile din față sau din spate ale 
vehiculului.

Se recomandă transportarea copiilor pe 
scaunele din spate ale vehiculului:

– cu spatele în direcția de mers până la 
vârsta de 3 ani,
– cu fața în direcția de mers peste vârsta 
de 3 ani.

Asigurați-vă că centura de siguranță este 
poziționată corect și bine întinsă.

În cazul scaunelor pentru copii care au 
suport, asigurați-vă că acesta este în contact 
stabil cu podeaua.

Recomandări
Instalarea incorectă a unui scaun pentru 
copii compromite siguranța copilului în 

cazul unui accident.
Asigurați-vă că centurile de siguranță sau 
cataramele de fixare ale acestora nu ajung 
sub scaunul pentru copii, pentru că îl pot 
destabiliza.
Fixați centurile de siguranță sau centurile 
scaunului copilului limitând cât mai mult jocul 
față de corpul copilului, chiar și pe trasee 
scurte.
Atunci când montați un scaun pentru copii cu 
centura de siguranță, verificați dacă aceasta 

este bine întinsă pe scaunul copilului și 
dacă îl apasă ferm pe scaunul vehiculului. 
Dacă este cazul, dați mai în față scaunul 
pasagerului.
Demontați tetiera înainte de a instala un 
scaun pentru copii cu spătar pe locul unui 
pasager.
Aveți grijă ca tetiera să fie depozitată sau 
fixată în siguranță, pentru a evita proiectarea 
acesteia în cazul unei frânări puternice. 
Montați tetiera imediat ce ați îndepărtat 
scaunul pentru copii.

Instalarea unui înălțător
Partea toracică a centurii de siguranță 

trebuie să fie poziționată pe umărul copilului, 
fără să-i atingă gâtul.
Verificați dacă partea abdominală a centurii 
de siguranță trece corect peste șoldurile 
copilului.
Utilizați un înălțător cu spătar echipat cu un 
ghidaj de centură la nivelul umărului.

Protecții adiționale
Pentru a împiedica deschiderea 

accidentală a ușilor și geamurilor din spate, 
folosiți „sistemul de siguranță pentru copii”.
Nu deschideți geamurile din spate mai mult 
de o treime.
Pentru a proteja copiii de razele soarelui, 
echipați geamurile din spate cu storuri 
laterale.

Drept măsură de siguranță, nu lăsați:
– un copil singur și nesupravegheat în 
vehicul,
– un copil sau un animal într-un vehicul 
expus la soare, cu geamurile închise,
– cheile la îndemâna copiilor din vehicul.

Scaun pentru copii în spate
 

 

„Cu fața în direcția de mers” sau „Cu 
spatele în direcția de mers”
 

 

 

 

► Deplasați înainte scaunul din față al 
vehiculului și aduceți pe verticală spătarul 
acestuia, astfel încât picioarele copilului aflat 
„cu fața în direcția de mers” sau „cu spatele în 
direcția de mers” să nu îl atingă.
► Verificați dacă spătarul scaunului pentru copii 
„cu fața în direcția de mers” este așezat cât 
mai aproape de spătarul scaunului din spate al 
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5vehiculului sau, dacă este posibil, în contact cu 
acesta.

Scaun pentru copii în față
 

 

► Reglați scaunul pasagerului din față 
în poziția cea mai înaltă și intermediară 
longitudinal, cu spătarul îndreptat.

„Cu fața în direcția de mers”

Trebuie să lăsați airbagul frontal de 
pasager activ.

„Cu spatele în direcția de mers”

Airbagul pasagerului din față trebuie 
dezactivat înainte de instalarea unui 

scaun pentru copii cu spatele în direcția de 
mers. În caz contrar, copilul riscă să fie grav 
rănit sau omorât la declanșarea airbagului.

 

 

Etichetă de avertizare - Airbag frontal 
pasager
Trebuie să respectați instrucțiunea următoare, 
prezentă pe eticheta de avertizare de pe ambele 
laturi ale parasolarului pasagerului:

Nu instalați NICIODATĂ un sistem de reținere 
pentru copii, dispus cu spatele în direcția 
de mers, pe un loc din vehicul protejat 
cu AIRBAG frontal ACTIVAT. Aceasta ar 
putea provoca MOARTEA COPILULUI sau 
RĂNIREA lui GRAVĂ.

Neutralizarea airbagului 
pentru pasagerul din față

 

 

Airbag de pasager dezactivat (OFF)

Pentru siguranța copilului, trebuie să 
dezactivați airbagul pasagerului față 

când instalați un scaun pentru copii „cu 
spatele în direcția de mers” pe scaunul 
pasagerului față. În caz contrar, copilul riscă 
să fie grav rănit sau omorât la declanșarea 
airbagului.

Vehicule neechipate cu o comandă de 
neutralizare

Instalarea unui scaun pentru copii „cu 
spatele în direcția de mers” pe scaunul sau 
pe bancheta pasagerului față este interzisă 
în mod expres! În caz contrar, copilul riscă 
să fie grav rănit sau omorât la declanșarea 
airbagului.

Dezactivarea/reactivarea airbagului 
pasagerului din față

► Apăsați acest buton apoi, în meniul 
„Airbag pasager”, selectați „OFF” pentru a 

dezactiva airbagul.
► Selectați „ON” pentru a-l reactiva.

Când este pus contactul, se aprinde acest 
martor, însoțit de afișarea unui mesaj pe 

ecran pentru a indica dezactivarea.

Pentru mai multe informații despre 
Configurarea vehiculului (MODE), 

consultați secțiunea corespunzătoare. 



62

Siguranță

În funcție de versiune, acesta poate fi dezactivat 
sau reactivat și prin sistemul audio sau telematic 
tactil. 

Amplasarea scaunelor pentru copii, fixate cu centura de siguranță
În concordanță cu reglementările europene, acest tabel indică posibilitățile de instalare a scaunelor pentru copii, fixate cu centura de siguranță și 
omologate ca universale, în funcție de greutatea copilului și de locul în vehicul.

Scaun Greutatea copilului și vârsta orientativă

Sub 13 kg
(grupele 0 (a) și 0+)
Până la aproximativ 
1 an

De la 9 la 18 kg
(grupa 1)
De la 1 la 
aproximativ 3 ani

 De la 15 la 25 kg
(grupa 2)
De la 3 la 
aproximativ 6 ani

De la 22 la 36 kg
(grupa 3)
De la 6 la 
aproximativ 10 ani

Scaun pasager față (b) U

Banchetă pasager față cu loc central și laterale (b)
 

 

Locuri centrale și laterale pe rândul 2 și 3

(a) Grupa 0: de la naștere până la 10 kg.

(b) Consultați legislația în vigoare înainte de a așeza un copil pe acest loc.

U Loc adecvat pentru instalarea unui scaun pentru copii, fixat cu centura de siguranță și omologat universal pentru poziția „cu spatele în direcția de mers” 
și/sau „cu fața în direcția de mers”.
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5Puncte de fixare „ISOFIX”
 

 

Dacă vehiculul este echipat astfel, punctele de 
fixare care respectă reglementările ISOFIX sunt 
indicate de etichete.
Există trei inele pentru fixarea fiecărui scaun:
 

 

– două inele față, amplasate între spătar și 
perna scaunului vehiculului.
 

 

– un inel spate, pentru fixarea chingii 
superioare, denumite TOP TETHER.
Sistemul de fixare ISOFIX asigură o montare 
sigură, robustă și rapidă a scaunului pentru copii 
în vehicul.

Scaunele ISOFIX pentru copii sunt prevăzute cu 
două încuietori care se prind în cele două inele 
față.
Unele scaune au și o chingă superioară care se 
fixează în inelul spate.
Pentru a fixa această chingă, îndepărtați și 
depozitați tetiera înainte de a instala scaunul 
pentru copii pe acest loc (după îndepărtarea 
scaunului pentru copii, repoziționați-o). Prindeți 
apoi cârligul în inelul spate și strângeți chinga 
superioară.

Instalarea incorectă a unui scaun pentru 
copii compromite siguranța copilului în 

cazul unui accident.
Pentru a afla cum se montează scaunele 
ISOFIX pentru copii în vehicul, consultați 
tabelul recapitulativ privind amplasarea 
acestora.

Tabel recapitulativ cu amplasarea scaunelor ISOFIX pentru copii
În conformitate cu reglementările europene, acest tabel prezintă opțiunile de instalare a scaunelor ISOFIX pentru copii pe scaunele din autovehicul care 
sunt dotate cu suporturi ISOFIX.
Clasa de mărime ISOFIX a scaunelor ISOFIX pentru copii, universale și semiuniversale, determinată de o literă cuprinsă între A și G, este indicată pe 
scaunul pentru copii, lângă sigla ISOFIX.
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Sub 10 kg
(grupa 0)
Până la aproximativ 6 
luni

Sub 10 kg
(grupa 0)
Sub 13 kg
(grupa 0+)

Până la aproximativ 1 an

De la 9 la 18 kg
(grupa 1)

De la 1 la aproximativ 3 ani

Tip de scaun ISOFIX 
pentru copii

Landou „cu spatele la direcția de mers” „cu fața la direcția de mers”

Clasa de mărime 
ISOFIX

F G C D E C D A B1

Scaune laterale spate 
pe rândul 2 cu locuri 
individuale pe rândul 1
 

 

IUF IUF IUF

Scaune laterale 
spate pe rândul 2 cu 
banchetă cu 2 locuri pe 
rândul 1
 

 

IUF X IUF X IUF

IUF Loc adecvat pentru instalarea unui scaun pentru copii ISOFIX universal. Scaune pentru copii ISOFIX „cu fața la direcția de mers” echipate cu o chingă 
superioară fixată la inelul superior al scaunelor ISOFIX ale vehiculului.

X Loc neadecvat instalării unui scaun ISOFIX pentru copii din clasa de mărime specificată.
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5Siguranță copii
 

 

Aceasta împiedică deschiderea ușii laterale 
culisante din interior.
 

 

► Apăsați comanda situată pe cantul ușii 
laterale.
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Recomandări de 
conducere
► Respectați codul rutier și concentrați-vă la 
drum, indiferent de condițiile de circulație.
► Urmăriți cu atenție zona înconjurătoare și 
țineți întotdeauna mâinile pe volan pentru a fi 
gata să reacționați în orice moment și în orice 
situație.
► Adoptați un stil de conducere flexibil, 
anticipați situațiile care necesită frânare și 
mențineți distanțele de siguranță, mai ales în 
cazul unor condiții meteo dificile.
► Pentru efectuarea operațiunilor care necesită 
o atenție crescută, opriți vehiculul (de exemplu, 
pentru efectuarea reglajelor).
► În cazul unei călătorii lungi, este recomandat 
să faceți o pauză la fiecare două ore.

Important!
Nu lăsați niciodată motorul pornit în 
spații închise fără ventilație suficientă. 

Motoarele cu ardere internă emit gaze de 
eșapament toxice, precum monoxidul de 
carbon. Pericol de intoxicare și de moarte!

Pe timp de iarnă (temperaturi sub -23 
°C), lăsați motorul să meargă timp de 4 

minute înainte de a pune mașina în mișcare, 
pentru a garanta buna funcționare a 
subansamblelor mecanice ale vehiculului 

(motor și cutie de viteze), precum și durata de 
viață îndelungată a acestora.

Nu conduceți niciodată cu frâna de 
parcare acționată. Pericol de 

supraîncălzire și deteriorare a sistemului de 
frânare!

Nu parcați vehiculul și nu lăsați 
motorul pornit pe suprafețe 

inflamabile (iarbă uscată, frunze urcate, 
hârtii etc.). Sistemul de evacuare este 
fierbinte, chiar și după mai multe minute de la 
oprirea motorului. Pericol de incendiu!

Nu lăsați niciodată vehiculul 
nesupravegheat, cu motorul pornit. 

Dacă trebuie să părăsiți vehiculul cu motorul 
pornit, acționați frâna de parcare și puneți 
schimbătorul de viteze în punctul neutru sau 
în poziția N sau P (în funcție de tipul cutiei de 
viteze).

Nu lăsați niciodată copii 
nesupravegheați în interiorul 

vehiculului.

Pentru a garanta durabilitatea vehiculului şi 
pentru siguranţa dumneavoastră, vehiculul 
trebuie condus luând unele măsuri de prevedere, 
descrise mai jos:

Manevraţi prudent, cu viteza redusă

Dimensiunile vehiculului sunt foarte diferite de 
cele ale unui vehicul uşor şi unele obstacole 
rămân dificil de observat. 
Manevraţi încet.
Înainte de a vira, verificaţi să nu existe obstacole 
la jumătatea înălţimii în partea laterală. 
Înainte de a merge cu spatele, verificaţi să nu 
existe obstacole mai ales la înălţime în spatele 
vehiculului. 
Acordaţi atenţie dimensiunilor exterioare, dacă 
sunt montate scări.

Încărcaţi corect vehiculul

Masa de încărcare trebuie să respecte Masa 
maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat.
Pentru a nu dezechilibra vehiculul, încărcătura 
trebuie să fie centrată, iar partea cea mai grea 
trebuie să fie aşezată pe podea, în faţa roţilor 
din spate.
Nu se recomandă poziţionarea încărcăturilor 
grele pe portbagajul de acoperiş. 
De asemenea trebuie să se respecte încărcătura 
maximă punctelor de ancorare a barei. 
Respectaţi masa maximă admisă, conform 
specificaţiilor dealerului PEUGEOT. 
Încărcătura trebuie fixată bine. 
O încărcătură care nu este bine fixată în 
interiorul vehiculului poate afecta manevrarea 
acestuia şi determina un risc de accident.
Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu o 
benă, înălțimea şi lăţimea încărcăturii vehiculului 
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6trebuie să respecte dimensiunile totale ale 
acestuia.

Conduceţi cu prudenţă şi eficienţă 
vehiculul

Luaţi virajele încet. 
Frânaţi din timp, deoarece distanţa de oprire 
este mai mare, în special pe drumuri umede şi 
acoperite cu gheaţă. 
Ţineţi cont de influenţa vântului pe părţile laterale 
ale vehiculului. 
O conducere ecologică reduce consumul 
de carburant; acceleraţi progresiv, anticipaţi 
decelerările şi adaptaţi viteza în funcţie de 
situaţie.
Indicaţi din timp schimbarea de direcţie pentru a 
putea fi observat de ceilalţi participanţi la trafic.

Fiţi atenţi

Pneurile trebuie umflate cel putin la presiunea 
indicata pe eticheta, chiar la o presiune mai 
mare cu 0,2 - 0,3 bari pentru drumurile lungi. 

Conducerea pe drumuri 
inundate
Nu este recomandat să conduceți pe un drum 
inundat, deoarece acest lucru ar putea deteriora 
grav motorul, cutia de viteze și sistemele 
electrice ale vehiculului.
 

 

Dacă trebuie să traversați un drum inundat:
► asigurați-vă că adâncimea apei nu depășește 
15 cm, ținând cont de valurile ce pot fi produse 
de alți participanți la trafic,
► dezactivați funcția Stop & Start,
► rulați cu o viteză cat mai mică, fără a cala 
motorul. Nu depășiți în niciun caz viteza de 
10 km/h,
► nu vă opriți și nu opriți motorul.
La ieșirea de pe drumul inundat, imediat ce 
condițiile de siguranță permit acest lucru, frânați 
ușor de mai multe ori pentru a usca discurile și 
plăcuțele de frână.
Dacă aveți dubii cu privire la starea vehiculului, 
contactați un reparator agreat PEUGEOT sau un 
service autorizat.

În cazul remorcării
Conducerea cu remorcă supune 
vehiculul tractor unor solicitări mai mari și 

cere o atenție deosebită din partea șoferului.

Respectați masele maxime remorcabile 
autorizate.

La altitudine: reduceți sarcina maximă 
cu 10 % per 1.000 de metri de altitudine: 
densitatea aerului scade odată cu altitudinea 
și performanța motorului se reduce.

Vehicul nou: nu tractați remorca decât 
după un rodaj de cel puțin 1.000 de km.

Dacă temperatura exterioară este 
ridicată, lăsați motorul la ralanti timp de 

1-2 minute după ce opriți vehiculul, pentru a-i 
permite să se răcească.

Înainte de pornire
Sarcină verticală pe dispozitivul de 
remorcare

► Repartizați încărcătura în remorcă astfel încât 
obiectele cele mai grele să fie cât mai aproape 
de axa roților, iar sarcina verticală pe dispozitivul 
de remorcare (în punctul în care se îmbină în 
vehicul) să fie aproape de valoarea maximă 
autorizată, fără a o depăși.
Pneuri

► Verificați presiunea în pneurile vehiculului 
tractor și ale remorcii tractate, respectând 
presiunile recomandate.
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Iluminat

► Verificați semnalizarea electrică a remorcii și 
reglarea proiectoarelor vehiculului pe verticală.

Dacă folosiți un dispozitiv de remorcare 
original PEUGEOT, senzorii de asistare 

la parcarea cu spatele vor fi dezactivați 
automat pentru a evita semnalul sonor.

În timpul conducerii
Răcire
Tractarea unei remorci în rampă crește 
temperatura lichidului de răcire. Sarcina 
maximă remorcabilă depinde de înclinare și 
de temperatura exterioară. Capacitatea de 
răcire a ventilatorului nu crește odată cu turația 
motorului.
► Reduceți viteza și turația motorului pentru a 
limita încălzirea.
În toate cazurile, acordați atenție temperaturii 
lichidului de răcire.

Dacă se aprind martorul de avertizare și 
martorul STOP, opriți vehiculul și motorul 

cât mai curând posibil.
Frâne
Tractarea unei remorci mărește distanța de 
frânare. Pentru a limita încălzirea frânelor, este 
recomandată utilizarea frânei de motor.
Vânt lateral
Țineți cont de sensibilitatea sporită la vânt pe 
care o va avea vehiculul dvs.

Protecția antifurt
Imobilizare electronică
Toate cheile au un dispozitiv electronic de 
imobilizare.
Acest dispozitiv blochează sistemul de 
alimentare al motorului. Se activează automat 
atunci când scoateți cheia din contact.
După ce ați cuplat contactul, cheia și dispozitivul 
electronic de imobilizare comunică între ele.

Acest martor se stinge după ce cheia a 
fost recunoscută. Se cuplează contactul 

și se poate porni motorul.

În cazul în care cheia nu este 
recunoscută, pornirea este imposibilă. 

Schimbați cheia și verificați cheia defectă la 
un dealer PEUGEOT.

Notați cu atenție codul de identificare a 
cheilor; în cazul pierderii, intervenția 

dealerului PEUGEOT va fi mai eficientă și mai 
rapidă dacă prezentați codul respectiv și 
cardul confidențial.

Nu aduceți nicio modificare sistemului de 
imobilizare electronică.

Manipularea telecomenzii, chiar dacă aceasta 
este în buzunar, poate provoca deblocarea 
involuntară a ușilor.
Utilizarea simultană a altor echipamente de 
înaltă frecvență (telefoane mobile, alarme 

interne etc.) poate interfera temporar cu 
funcționarea telecomenzii.
Cu excepția reinițializării, telecomanda nu 
funcționează cât timp cheia se află în contact, 
chiar și cu contactul decuplat.

Conducerea cu ușile blocate poate 
îngreuna accesul serviciilor de urgență în 

caz de urgență.
Ca măsură de siguranță (cu copii la bord), 
scoateți cheia din contact când părăsiți 
vehiculul, chiar și pentru puțin timp.

La achiziționarea unui vehicul rulat:
– asigurați-vă că primiți cardul 

confidențial,
– efectuați memorarea cheilor la un 
dealer PEUGEOT, pentru a vă asigura că 
acestea sunt singurele care permit pornirea 
vehiculului.

Card confidențial
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6Îl primiți în momentul livrării autoturismului, 
împreună cu dublura de chei.
Acesta conține un cod de identificare necesar 
pentru orice intervenție efectuată de un dealer 
PEUGEOT asupra sistemului de antidemaraj 
electronic. Acest cod este acoperit cu o peliculă 
care nu trebuie îndepărtată decât în caz de 
nevoie.
Păstrați-vă cardul într-un loc sigur, niciodată în 
interiorul vehiculului.
Totuși, când efectuați un drum sau o călătorie 
lungă, este recomandat să aveți la dvs. acest 
cod și actele personale.

Pornirea-oprirea motorului
Contactor
 

 

Poziția STOP: sistem antifurt.

Contactul este întrerupt.
Poziția MAR: contact cuplat.
Unele accesorii pot funcționa.
Poziția AVV: demaror.
Demarorul este acționat.

Nu agățați obiecte grele de cheie sau de 
telecomandă, care pot să apese pe axa 

acesteia când este în contact, conducând la 
probleme de funcționare.

Pornire motor
► Cu frâna de parcare acționată și cutia de 
viteze în punctul neutru, rotiți cheia în poziția 
MAR.

► Așteptați până când se stinge acest 
martor, apoi acționați demarorul (poziția 

AVV) până la pornirea motorului.
Perioada de aprindere a martorului depinde de 
condițiile meteorologice. 
Când motorul este cald, martorul se aprinde timp 
de câteva momente; puteți porni motorul imediat.
► Imediat ce a pornit motorul, eliberați cheia.

Martor imobilizare
Dacă se aprinde acest martor, schimbați 

cheia și verificați cheia defectă la un dealer 
PEUGEOT.

Oprire motor
► Imobilizați vehiculul.
► Readuceți cheia în poziția STOP.

La temperaturi scăzute
În zonele montane și/sau reci, este 

recomandată utilizarea unui carburant de tip 
„iarnă”, adaptat temperaturilor scăzute sau 
negative.

Sistemul pentru modul 
standby al bateriei
Dacă vehiculul urmează să nu fie utilizat o 
perioadă lungă de timp, de exemplu pe perioada 
iernii, se recomandă insistent să puneți bateria 
în modul standby pentru a-i proteja și optimiza 
durata de viață.
 

 

Pentru trecerea bateriei în modul standby:
► Opriți motorul (poziția STOP).
 



70

Conducere

 

► Apăsați butonul roșu, apoi rotiți cheia în 
poziția BATT.
Bateria intră în modul standby după aproximativ 
7 minute.
Acest interval de timp este necesar pentru:
– a-i permite utilizatorului să părăsească 
vehiculul și să blocheze ușile cu telecomanda.
– a garanta că toate sistemele electrice ale 
vehiculului sunt dezactivate.

Când bateria este în modul standby, 
accesul la vehicul este posibil doar 

deblocând încuietoarea mecanică a ușii 
șoferului.

După punerea bateriei în standby, 
informațiile (oră, dată, posturi radio etc.) 

sunt memorate.

Pentru scoaterea bateriei din modul standby:
► Aduceți cheia în poziția MAR - ON.
► Porniți vehiculul normal (poziția AVV).

Frâna de parcare
Acționare
► Acționați frâna de parcare pentru a imobiliza 
vehiculul.
► Verificați dacă frâna de parcare este 
acționată corect înainte de a ieși din vehicul.

Acționați frâna de parcare doar atunci 
când vehiculul este oprit.

Dacă staționați în pantă, bracați roțile 
spre trotuar și acționați frâna de parcare.

Este inutil să cuplați o treaptă de viteză după 
oprirea vehiculului, mai ales dacă acesta este 
încărcat.

În cazul unei defecțiuni a sistemului 
hidraulic de frânare

În timpul conducerii, pentru a evita orice 
mișcare accidentală a vehiculului, folosiți 
frâna de parcare în timp ce apăsați pedala 
de frână.
În această situație excepțională, se 
recomandă să trageți frâna de parcare ușor, 
pentru a nu bloca roțile spate - Pericol de 
derapare!

Eliberare
 

 

► Trageți maneta ușor în sus, apoi apăsați 
butonul pentru a elibera frâna de parcare.

Când vehiculul este în mișcare, 
aprinderea acestui martor de avertizare 

indică faptul că frâna de parcare a rămas 
acționată sau nu a fost eliberată complet.

Cutie de viteze manuală
Pentru a schimba ușor vitezele, apăsați 
întotdeauna până la capăt pedala de ambreiaj.
Pentru a împiedica blocarea covorașului sub 
pedală:
– asigurați-vă de corecta poziționare a 
covorașului,
– nu suprapuneți niciodată mai multe 
covorașe.
Evitați să țineți mâna pe nuca manetei de viteze, 
deoarece elementele din interiorul cutiei se pot 
uza în timp din cauza forței exercitate, chiar și în 
cazul unei forțe ușoare.
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6Cuplarea mersului înapoi
 

 

► Ridicați inelul de sub nuca manetei pentru a 
cupla marșarierul.

Nu cuplați niciodată această treaptă 
până când vehiculul nu se oprește 

complet. 

Mișcarea trebuie efectuată lent pentru a reduce 
sunetul de la cuplarea mersului înapoi.

Dacă vehiculul este echipat astfel, la 
cuplarea mersului înapoi se activează 

asistența la parcare și se aude un semnal 
sonor.
Pentru mai multe informații despre 
Asistența la parcare, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Indicator de schimbare a 
treptei
În funcție de versiune sau de motorizare, 
acest sistem reduce consumul de carburant 
recomandând o treaptă superioară.
Recomandările privind schimbarea treptei 
nu trebuie considerate obligatorii. Structura 
drumului, densitatea traficului și siguranța sunt 
factorii care decid alegerea treptei optime. Prin 
urmare, conducătorul este responsabil pentru 
decizia de a urma sau nu indicațiile emise de 
sistem.
Sistemul nu poate fi dezactivat.

Funcționarea
Informația este afișată pe ecranul 
tabloului de bord sub forma martorului 

SHIFT, însoțit de o săgeată în sus, pentru a 
semnala șoferului că poate cupla o treaptă de 
viteză superioară.

Sistemul adaptează recomandarea de 
schimbare a treptei în funcție de 

condițiile de rulare (pantă, încărcare etc.) și 
de solicitările șoferului (putere, accelerare, 
frânare etc.).
Sistemul nu propune în niciun caz cuplarea 
primei trepte de viteză, a mersului înapoi, nici 
trecerea într-o treaptă inferioară.

Stop & Start
Funcția Stop & Start trece temporar motorul în 
stare de veghe - mod STOP - în fazele în care 
vehiculul este oprit (semafoare, ambuteiaje 
etc.). Motorul repornește automat - mod START 
- imediat ce șoferul dorește să se deplaseze din 
nou.
În special în timpul utilizării urbane, funcția 
are rolul de a reduce consumul de carburant 
și emisiile de gaze poluante, precum și nivelul 
sonor la opriri.
Funcția nu are consecințe asupra 
comportamentului vehiculului, în special asupra 
frânării.

Dezactivare / Reactivare
Funcția se activează automat la punerea 
contactului.
Pentru dezactivarea/reactivarea funcției:

 

 

 

 

► Apăsați pe buton.
Un mesaj de pe tabloul de bord confirmă 
schimbarea stării.
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Când funcția este dezactivată, martorul luminos 
este aprins; dacă motorul a fost în stare de 
veghe, acesta repornește imediat.

Pentru a permite funcționarea continuă a 
climatizării, dezactivați Stop & Start.

Deschiderea capotei motorului
Înainte de orice intervenție sub capota 

motorului, dezactivați sistemul Stop & Start, 
pentru a evita orice risc de rănire generat de 
repornirea automată a motorului.

Conducerea pe un drum inundat
Înainte de a intra într-o zonă inundată, se 

recomandă insistent dezactivarea sistemului 
Stop & Start.
Pentru mai multe informații privind 
Recomandările de conducere, în special 
pe drumuri inundate, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Trecerea motorului în mod 
STOP
Cu vehiculul staționat, aduceți maneta de viteze 
în punctul neutru și eliberați pedala de ambreiaj.

Acest martor luminos se aprinde pe 
tabloul de bord și motorul intră în stare de 

veghe.

Oprirea automată a motorului este 
posibilă doar atunci când viteza acestuia 

depășește 10 km/h pentru a evita opririle 
repetate ale motorului atunci când conduceți 
încet.

Nu părăsiți niciodată vehiculul fără a 
decupla întâi contactul folosind cheia.

Nu alimentați niciodată cu carburant 
când motorul este în modul STOP; 

trebuie să decuplați contactul cu cheia.

Cazuri particulare: Modul 
STOP nu este disponibil
Modul STOP nu se activează atunci când:
– când se inițializează sistemul,
– portiera șoferului este deschisă,
– centura de siguranță a șoferului nu este 
cuplată,
– când sistemul de aer condiționat este pornit,
– când se dezaburește luneta,
– când ștergătorul de parbriz este în poziție de 
ștergere rapidă,
– când este cuplat marșarierul, pe durata 
manevrelor de parcare,
– când unele condiții speciale (încărcarea 
bateriei, temperatura motorului, regenerarea 

filtrului de particule, asistența la frânare, 
temperatura exterioară etc.) necesită 
funcționarea motorului, pentru asigurarea 
controlului asupra sistemului.
– Dacă sistemul Stop & Start este utilizat 
intensiv, acesta poate fi dezactivat pentru a 
nu periclita capacitatea de pornire. Pentru 
reactivarea funcției, adresați-vă unui dealer 
PEUGEOT.

Acest martor se aprinde intermitent 
câteva secunde pe tabloul de bord, apoi 

se stinge.
Această funcționare este perfect normală.

Trecerea motorului în modul 
START
Având o treaptă de viteză cuplată, repornirea 
automată a motorului este posibilă doar prin 
apăsarea pedalei de ambreiaj până la capăt.

Acest martor luminos se stinge și motorul 
repornește.

După o repornire automată în modul START, 
dacă șoferul nu efectuează nicio acțiune asupra 
vehiculului timp de 3 minute, sistemul oprește 
permanent motorul. Motorul poate fi repornit 
doar cu cheia.

Cazuri particulare: modul 
START se activează automat
Modul START se poate declanșa automat:
– când vehiculul rulează liber în pantă,
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6– când ștergătorul de parbriz este în poziție de 
ștergere rapidă,
– când sistemul de aer condiționat este pornit,
– când motorul a fost oprit aproximativ 3 minute 
de sistemul Stop & Start,
– unele condiții speciale (încărcarea 
bateriei, temperatura motorului, asistarea la 
frânare, setarea de climatizare etc.) necesită 
funcționarea motorului pentru a controla sistemul 
sau vehiculul.

În acest caz, pe afișajul din bord apare un 
mesaj, însoțit de aprinderea intermitentă 

a acestui martor timp de câteva secunde, care 
apoi se stinge.
Această funcționare este perfect normală.

Dacă vehiculul are cutie de viteze 
manuală este în modul STOP și se 

cuplează o treaptă de viteză fără a debreia 
complet, repornirea vehiculului poate eșua.
Se aprinde un martor se aprinde și/sau 
se afișează un mesaj pe tabloul de bord, 
invitându-vă să apăsați până la capăt pedala 
de ambreiaj, pentru a permite repornirea.

Cu motorul este oprit în modul STOP și 
șoferul își decuplează centura de 

siguranță și deschide o ușă din față, motorul nu 
poate fi repornit decât cheia de contact. Se emite 
un semnal sonor, însoțit de aprinderea 
intermitentă a acestui martor și de afișarea unui 
mesaj.

Defecțiune
În cazul unei anomalii a sistemului, 
sistemul Stop & Start se dezactivează și 

se aprinde acest martor de avertizare, însoțit de 
afișarea unui mesaj pe afișajul din tabloul de 
bord.
Apelați la reţeaua PEUGEOT sau la un service 
autorizat pentru a efectua o verificare.
Dacă defecțiunea apare în modul STOP, motorul 
se poate reporni apăsând până la capăt pedala 
de ambreiaj și aducând maneta de viteze la 
punctul neutru.

Asistență la pornirea în 
rampă
Acest sistem menține vehiculul imobilizat un 
interval scurt de timp (aproximativ 2 secunde) la 
pornirea în rampă, în timp ce dvs. mutați piciorul 
de pe pedala de frână pe cea de accelerație.
Acest sistem (denumit și HHC - Hill Holder 
Control, menținere în pantă), integrat cu cel de 
control dinamic al stabilității, se activează în 
următoarele condiții:
– vehiculul trebuie să fie oprit, cu motorul pornit, 
piciorul pe pedala de frână,
– panta drumului trebuie să fie mai mare decât 
5 %,
– în rampă, cutia de viteze trebuie să fie în 
punctul neutru sau într-o viteză, nu de marșarier,
– în pantă, trebuie să fie cuplat mersul înapoi.

Sistemul de asistență la pornirea în 
rampă este o îmbunătățire a confortului 

în conducere. Nu asigură nici parcarea 
automată a vehiculului, nici acționarea 
automată a frânei de staționare.

Funcționare
 

 

Cu pedala de frână și cea de ambreiaj apăsate, 
după ce eliberați pedala de frână aveți circa 2 
secunde pentru a porni, fără recul și fără a folosi 
frâna de parcare. După aceste două secunde, 
vehiculului începe să ruleze în jos.
În etapa de demarare, funcția se dezactivează 
automat prin eliberarea treptată a presiunii 
de frânare. În această etapă, se aude sunetul 
de eliberare a frânei mecanice, semnalând 
deplasarea iminentă a vehiculului.
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Nu ieșiți din vehicul cât timp acesta este 
menținut de sistemul de asistare la 

pornirea în rampă.
Dacă trebuie să părăsiți vehiculul cu motorul 
pornit, acționați manual frâna de parcare, apoi 
verificați dacă martorul frânei de parcare este 
aprins.

Asistarea la pornirea în rampă se dezactivează 
în situațiile următoare:
– la eliberarea pedalei de ambreiaj,
– la acționarea frânei de parcare,
– la oprirea motorului,
– la calarea motorului.

Defecțiune
Dacă se produce o defecțiune a 
sistemului, acest martor de avertizare se 

aprinde însoțit de un semnal sonor și confirmat 
de afișarea unui mesaj. Apelați la un dealer 
PEUGEOT sau la un service autorizat pentru a 
efectua o verificare.

Detectare pneu dezumflat
Sistem care monitorizează automat presiunea 
din pneuri în timpul rulării.
Sistemul supraveghează în permanență 
presiunea din cele patru pneuri, din momentul în 
care vehiculul se pune în mișcare.
În valva fiecărui pneu este amplasat un traductor 
de presiune (cu excepția roții de rezervă).

Sistemul declanșează o avertizare imediat ce 
detectează o scădere a presiunii în unul sau mai 
multe pneuri.

Sistemul de detectare a pneului 
dezumflat nu înlocuiește atenția 

șoferului.
Acest sistem nu înlocuiește controlul cu 
regularitate al presiunii din pneuri (inclusiv 
din roata de rezervă), nici cel de dinaintea 
deplasărilor lungi.
Rularea cu un pneu dezumflat, în special în 
condiții severe (încărcări mari, viteze mari, 
trasee lungi):
– degradează ținuta de drum,
– mărește distanțele de frânare,
– provoacă uzura prematură a pneului,
– crește consumul de carburant.

Valorile presiunilor definite pentru vehicul 
sunt trecute pe eticheta de presiune 

pneuri.
Controlul presiunii din pneuri trebuie efectuat 
„la rece” (vehicul oprit de 1 oră sau după un 
traseu mai scurt decât 10 km, parcurs cu 
viteză moderată). În caz contrar, adăugați 0,3 
bari la valorile indicate pe etichetă.
Pentru mai multe informații privind 
Elementele de identificare și eticheta 
de presiune pneuri, consultați rubrica 
corespunzătoare.

Unitatea de măsură pentru presiunea din 
pneuri poate fi configurată folosind 

butonul MODE: în meniul „Unitate de măsură 
pentru presiunea din pneuri”, selectați „psi/bar/
kPa”.
Pentru mai multe informații despre Configurarea 
vehiculului (MODE), consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Avertizare de pneu 
dezumflat

Această avertizare este semnalată prin 
aprinderea continuă a acestui martor de 

avertizare, însoțită de un semnal sonor și, în 
funcție de echipare, de afișarea unui mesaj.
În cazul unei anomalii detectate la doar unul 
dintre pneuri, în funcție de echipare, simbolul 
sau mesajul afișat îl va identifica.
► Reduceți imediat viteza, evitați acționarea 
bruscă a volanului și a frânelor.
► Opriți-vă imediat ce condițiile de circulație o 
permit.

Pierderea de presiune detectată nu 
antrenează întotdeauna o deformare 

vizibilă a pneului.
Nu este suficient un simplu control vizual.

► Folosind un compresor (de exemplu cel din 
kitul de depanare provizorie a pneului), controlați 
presiunea din cele patru pneuri, la rece.
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6► Dacă nu este posibilă efectuarea acestui 
control imediat, rulați cu prudență și cu viteză 
redusă.
► În caz de pană, utilizați kitul de depanare 
provizorie a pneului sau roata de rezervă (în 
funcție de echipare).

Avertizarea rămâne activă până la 
umflarea, repararea sau înlocuirea 

pneului sau a pneurilor în cauză.

Defecțiune
Aprinderea intermitentă, apoi continuă, a 
acestui martor, însoțită de aprinderea 

martorului de întreținere, și (în funcție de 
echipare) de afișarea unui mesaj ce indică o 
disfuncție a sistemului.
În acest caz, supravegherea presiunii din pneuri 
nu mai este asigurată.

Această avertizare se afișează și dacă 
una sau mai multe roți sunt fără senzor.

Adresați-vă rețelei PEUGEOT sau unui service 
autorizat, pentru verificarea sistemului, sau 
după o pană, montați un pneu pe janta originală 
echipată cu senzor de presiune.

Suspensii pneumatice
 

 

Dacă vehiculul este echipat cu suspensii 
pneumatice, se poate modifica înălțimea pragului 
spate pentru a facilita încărcarea și descărcarea.

 

 

 

 

Există un nivel normal al pragului, precum și 3 
niveluri mai înalte (de la +1 la +3) și 3 niveluri 
mai joase (de la -1 la -3). Fiecare nivel este 
afișat pe tabloul de bord.

Reglare manuală a înălțimii 
sarcinii

Reglarea pragului platformei în sus 
sau în jos
► O apăsare rapidă pe una dintre aceste 
comenzi selectează nivelul superior sau inferior. 
Fiecare apăsare (diodă aprinsă) crește sau 
scade cu un nivel.
O apăsare lungă pe una dintre comenzi 
selectează nivelul maxim corespunzător (-3 sau 
+3).

Revenirea la înălțimea normală a 
pragului
► Apăsați de același număr de ori în direcția 
opusă a poziției afișate.

Dezactivare / Reactivare
► Țineți apăsate ambele comenzi în același 
timp pentru a dezactiva/reactiva sistemul.
Dezactivarea este confirmată de aprinderea 
LED-urilor comenzii.

După viteza de 5 km/h, sistemul se 
reactivează automat.
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Corectare automată a 
înălțimii sarcinii
La viteze mai mari decât 20 km/h, sistemul 
reglează automat înălțimea pragului spate la 
valoarea nominală.

Defecțiune
Dacă apare o defecțiune în sistem, se 
aprinde acest martor luminos.

Apelați la un dealer PEUGEOT sau la un service 
autorizat, pentru verificarea sistemului.

Deplasarea cu mașina prea ridicată sau 
prea coborâtă poate duce la deteriorarea 

pieselor de sub caroserie.
Înălțimea se poate regla automat în funcție de 
eventualele schimbări de temperatură sau de 
încărcare.
Nu utilizați comanda în următoarele cazuri:
– când lucrați sub vehicul,
– când schimbați o roată,
– când transportați vehiculul pe un camion, 
tren, feribot, vapor etc.
Înainte de orice manevră de ridicare sau 
coborâre a suspensiei, asigurați-vă că nimeni 
și nimic nu atinge vehiculul și nu este în 
apropierea acestuia. Pericol de deteriorare a 
vehiculului sau de vătămare a unor persoane!

Asistare la conducere și 
manevrare - recomandări 
generale

Sistemul de asistare la conducere și 
manevrare nu poate, în niciun caz, să 

înlocuiască atenția șoferului.
Conducătorul are obligația de a respecta 
Codul Rutier, trebuie să dirijeze vehiculul 
în permanență și trebuie să fie în măsură 
să reia controlul asupra acestuia în fiecare 
clipă. Șoferul trebuie să adapteze viteza la 
condițiile meteorologice, la trafic sau la starea 
carosabilului.
Rămâne în responsabilitatea conducătorului 
să supravegheze în permanență traficul, să 
evalueze distanțele și viteza față de celelalte 
vehicule, să anticipeze manevrele înainte de 
a decide să schimbe banda de rulare.
Sistemele pot acționa doar în limitele legilor 
fizicii.

Sisteme de asistare la conducere
Trebuie să țineți volanul cu ambele 

mâini, să utilizați întotdeauna retrovizoarele 
interioare și exterioare, să mențineți mereu 
picioarele aproape de pedale și să luați o 
pauză la fiecare două ore.

Asistare la manevre
Conducătorul trebuie să verifice 

întotdeauna poziția vehiculului înainte și pe 
parcursul întregii manevre, în special folosind 
oglinzile.

Radar
Performanțele radarului, precum și 

ale funcțiilor asociate, pot fi afectate de 
acumularea de murdărie (noroi, chiciură etc.) 
sau de anumite condiții meteorologice dificile 
(ploaie torențială, ninsori abundente) dacă 
bara de protecție este deteriorată.
Dacă bara de protecție față trebuie vopsită, 
consultați un reparator agreat PEUGEOT sau 
un service autorizat. Unele tipuri de vopsea 
pot perturba funcționarea radarului.

Cameră de asistare la conducere,
Această cameră și funcțiile sale asociate 

pot fi afectate sau pot să nu funcționeze 
dacă zona de parbriz din fața camerei este 
murdară, aburită, înghețată, acoperită 
cu chiciură, deteriorată, sau mascată de 
autocolante.
Dacă vremea este umedă și rece, dezaburiți 
parbrizul la intervale regulate.
Performanțele sistemului de detectare pot 
fi afectate și de vizibilitatea redusă (iluminat 
stradal necorespunzător, ploaie torențială, 
ceață densă, ninsoare), orbire (luminile unui 
vehicul care circulă din sens opus, soare la 
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6orizont, reflexii pe carosabil umed, ieșirea 
dintr-un tunel, alternanța de umbre și lumini).
În cazul înlocuirii parbrizului, contactați un 
dealer PEUGEOT sau un atelier calificat 
pentru recalibrarea camerei; în caz contrar, 
funcționarea asistenței la conducere asociate 
poate fi afectată.

Alte camere
Imaginile de la camerele video, afișate 

pe ecranul tactil sau pe tabloul de bord, pot fi 
deformate de relief.
Prezența zonelor de umbră, soarele puternic 
sau drumul insuficient iluminat pot genera 
imagini întunecate și cu contrast redus.
Obstacolele pot părea mai îndepărtate decât 
în realitate.

Senzori
Performanțele senzorilor, precum și 

ale funcțiilor asociate, pot fi perturbate de 
interferențele sonore, precum cele provenite 
de la vehicule și utilaje zgomotoase (de 
ex. camioane, ciocane pneumatice), de 
acumularea de zăpadă sau frunze moarte 
pe șosea, în cazul barelor de protecție și al 
oglinzilor deteriorate.
La cuplarea marșarierului, un semnal sonor 
(bip lung) vă indică posibilitatea ca senzorii să 
fie obturați.
O coliziune frontală sau din spate poate 
deranja reglajele senzorilor, lucru care poate 

trece nedetectat de sistem: măsurarea 
distanțelor nu va fi corectă.
Senzorii nu detectează în mod sistematic 
obstacolele prea joase (pavaj, jaloane etc.) 
sau prea subțiri (copaci, stâlpi, garduri de 
sârmă etc.).
Unele obstacole din unghiurile moarte ale 
senzorilor pot rămâne nedetectate sau pot 
ieși din zona de detectare în timpul manevrei.
Unele materiale (textile) absorb undele 
sonore: este posibil ca pietonii să nu fie 
detectați.

Revizii
Curățați barele și oglinzile retrovizoare 

exterioare și degajați câmpul vizual la 
intervale regulate.
La spălarea vehiculului la presiune ridicată, 
țineți jetul de apă sub presiune la cel puțin 
30 cm distanță de radar, senzori și de 
camere.

Covorașe de podea
Utilizarea de covorașe neomologate 

de PEUGEOT poate împiedica funcționarea 
corespunzătoare a limitatorului sau a 
regulatorului de viteză.
Pentru a evita orice risc de blocare a 
pedalelor:
► asigurați-vă de corecta poziționare a 
covorașului,

► nu suprapuneți niciodată mai multe 
covorașe.

Unități de viteză
Asigurați-vă că unitățile de măsură 

afișate pe tabloul de bord (mph sau km/h) 
sunt cele folosite în țara în care circulați.
În caz contrar, profitați de o oprire pentru a 
seta afișarea vitezei în unitățile autorizate 
local.
Dacă aveți nelămuriri, contactați un reparator 
agreat PEUGEOT sau un service autorizat.

Recomandarea sistemului 
de recunoaștere a limitei 
de viteză
Consultați Recomandările generale privind 
folosirea sistemelor de asistare la conducere.
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Folosind camera din partea de sus a parbrizului, 
acest sistem detectează următoarele tipuri 
de indicatoare și afișează informațiile 
corespunzătoare pe tabloul de bord.
– viteza maximă autorizată,
– interdicția de a depășit,
– sfârșitul limitărilor/restricțiilor anterioare.
Sistemul detectează indicatoarele de pe partea 
stângă și dreaptă, din partea de sus și de jos, 
precum și indicatoarele suprapuse.
Sistemul nu detectează decât indicatoarele 
circulare.

Unitatea de măsură a limitei de viteză 
(km/h sau mph) depinde de țara în care 

conduceți.
Aceasta trebuie luată în considerare pentru 
respectarea vitezei maxime admise.
Pentru ca sistemul să funcționeze corect 
atunci când intrați într-o altă țară, unitatea de 
măsură a vitezei afișate pe tabloul de bord 
trebuie să fie cea din țara în care vă aflați.

Citirea automată a indicatoarelor rutiere 
reprezintă un sistem de asistare a 

conducerii și nu afișează întotdeauna corect 
limitele de viteză.
Indicatoarele de limitare a vitezei întâlnite 
pe drum au întotdeauna prioritate față de 
valoarea afișată de sistem. 
Este posibil ca sistemul să nu afișeze limita 
de viteză dacă nu detectează niciun indicator 
într-o perioadă de durată prestabilită.
Sistemul este conceput să detecteze 
indicatoare care respectă Convenția de la 
Viena privind semnalizarea rutieră.

La înlocuirea becurilor farurilor, se recomandă 
insistent să montați piese de schimb originale. 
Utilizarea altor becuri ar putea reduce 
performanțele sistemului.

Principii de utilizare
 

 

Folosind camera amplasată în partea de sus a 
parbrizului, acest sistem detectează și citește 
indicatoarele de limitare a vitezei, interdicțiile 
de depășire și indicatoarele care semnalizează 
sfârșitul restricțiilor menționate anterior.

Indicatorul este citit de cameră și afișat pe 
tabloul de bord în momentul trecerii pe lângă 
acesta (când vehiculul este la nivelul lui).

Afișare pe ecranul tactil apoi 
pe tabloul de bord
Afișarea panourilor se realizează în următoarele 
două faze:
– Toate panourile rutiere recunoscute sunt 
afișate pe ecranul tactil sub forma unor ferestre 
de tip pop-up timp de 40 de secunde.
– Apoi, aceste panouri sunt afișate pe tabloul 
de bord.
Sistemul poate afișa două panouri rutiere 
simultan (limitare de viteză și depășirea 
interzisă/sfârșitul interdicției de depășire), în cele 
două zone specifice pe tabloul de bord.
Dacă este detectat un panou rutier suplimentar, 
de exemplu un panou de limitare a vitezei 
(viteză redusă) în cazul unui carosabil ud, acesta 
se afișează într-o fereastră goală sub panoul 
corespunzător.
Panourile suplimentare sunt filtrate în modul 
următor:
– Panourile referitoare la zăpadă sau polei se 
afișează numai dacă temperatura exterioară este 
mai mică decât 3 °C.
– Panourile referitoare la zăpadă, ploaie sau 
ceață se afișează numai dacă sunt activate 
ștergătoarele de geamuri și temperatura 
exterioară este mai mică decât 3 °C.
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6– Panourile referitoare la camioane nu sunt 
afișate dacă acestea vizează un vehicul având 
mai puțin de 4 tone.
– Panourile referitoare la utilaje agricole nu sunt 
afișate.
Panoul și limitarea de viteză dispar după 
aproximativ 40 de secunde de pe tabloul de 
bord.

Activare/Dezactivare
Această funcție poate fi setată folosind 
butonul MODE: în meniul „Traffic Sign” 

(Indicator rutier), selectați „ON” sau „OFF”.

Pentru mai multe informații despre 
Configurarea vehiculului (MODE), 

consultați secțiunea corespunzătoare. 

Limite de funcționare
Sistemul nu ia în considerare limitele de viteză 
reduse, în special cele impuse în următoarele 
cazuri:
– Intemperii (ploaie, ninsoare).
– Poluare atmosferică.
– Remorcare.
– Rularea cu o roată de rezervă de tip îngust 
sau cu lanțuri pentru zăpadă.
– Rularea cu un kit de suspensii non standard.
– Pneu reparat folosind kitul de depanare 
provizorie a pneurilor.
– Șoferi începători.

Este posibil ca sistemul să nu afișeze limita de 
viteză dacă nu detectează niciun indicator într-o 
perioadă de durată prestabilită și în următoarele 
situații:
– Indicatoare rutiere obstrucționate, non 
standard, deteriorate sau îndoite.
– Hărți vechi sau incorecte.
– Inclinarea drumului, din cauza căreia 
indicatorul iese din câmpul vizual al camerei (pe 
o pantă, de exemplu). 
– Schimbare în încărcarea vehiculului care 
provoacă o înclinare semnificativă a camerei 
(funcționarea sistemului poate fi suspendată 
temporar pentru a permite auto-calibrarea 
camerei).

Limitator de viteză
Consultați Recomandările generale privind 
folosirea sistemelor de asistare la conducere.

Sistem care împiedică vehiculul să 
depășească viteza programată de către 

șofer.
Viteza este selectată atunci când vehiculul 
este oprit cu motorul în funcțiune sau în timpul 
conducerii cu cel puțin treapta a 2-a cuplată.
Viteza minimă de programat este de 30 km/h.
Viteza vehiculului se schimbă la apăsarea 
pedalei de către șofer, până la punctul de 
rezistență. Rezistența pedalei de accelerație 
înseamnă că s-a atins viteza programată.
Cu toate acestea, apăsarea pedalei dincolo de 
punctul de rezistență până la podea vă permite 

să depășiți viteza programată. Pentru a relua 
utilizarea limitatorului de viteză, eliberați treptat 
pedala de accelerație și reveniți la o viteză mai 
mică decât cea programată.
 

 

1. Selectarea funcției limitator de viteză
2. Activarea/dezactivarea funcției
3. Programarea unei viteze

Starea de selectare a funcției și viteza 
programată sunt vizibile pe ecranul de afișare a 
tabloului de bord.

Selectarea funcției
► Rotiți inelul 1 complet în jos. Limitatorul de 
viteză este selectat, dar nu este încă activ.
 

 

 Afișajul indică OFF și ultima viteză programată.

Programarea unei viteze
Programarea unei viteze se poate face fără ca 
limitatorul de viteză să fie activat, dar motorul 
trebuie să fie pornit.
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Pentru memorarea unei viteze superioare celei 
precedente:
► Deplasați comanda în sus (+).
O apăsare scurtă crește viteza cu 1 km/h.
O apăsare continuă crește viteza cu câte 5 km/h.
Pentru memorarea unei viteze inferioare celei 
precedente:
► Deplasați comanda în jos (-).
O apăsare scurtă scade viteza cu 1 km/h.
O apăsare continuă scade viteza cu câte 5 km/h. 

Activare/Dezactivare
► Apăsați butonul 2 pentru a activa limitatorul 
de viteză.
 

 

OFF dispare de pe afișaj și apare un mesaj care 
confirmă activarea.
 

 

O nouă apăsare îl dezactivează; OFF se 
afișează din nou și apare un mesaj care 
confirmă dezactivarea.

Depășirea vitezei 
programate
► Apăsați ferm pedala de accelerație și depășiți 
punctul de rezistență, pentru a depăși pragul 
de viteză programat.
 

 

Limitatorul de viteză se dezactivează temporar, 
iar viteza programată se afișează intermitent.
Pentru a reveni la funcția limitatorului de viteză, 
reduceți viteza sub cea programată.

În caz de coborâre abruptă sau de 
accelerare puternică, limitatorul de viteză 

nu va putea împiedica vehiculul să 
depășească viteza programată.

Oprirea funcției
► Aduceți inelul în poziție centrală O sau 
decuplați contactul pentru a opri sistemul.
Ultima viteză programată rămâne în memorie.

Defecțiune
 

 

Viteza programată este ștearsă și înlocuită cu 
trei liniuțe.
Apelați la un dealer PEUGEOT sau la un atelier 
calificat pentru verificarea sistemului.

Limitator fix de viteză
 

 

Dacă vehiculul este echipat astfel, viteza 
vehiculului poate fi limitată în mod fix la 90 km/h 
sau 100 km/h.
O etichetă amplasată în habitaclu indică această 
viteză maximă.
Limitatorul fix de viteză nu este o funcție de tip 
regulator de viteză. Acesta nu poate fi activat 
sau dezactivat de șofer în timpul deplasării.

Viteza maximă este setată în 
conformitate cu reglementările aplicabile 

în țara de comercializare.
Această viteză maximă nu poate fi modificată 
de șofer.
Dacă doriți să modificați această viteză 
maximă, contactați un dealer PEUGEOT.
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6Regulator de viteză – 
recomandări speciale

Pentru siguranța tuturor, utilizați 
regulatorul de viteză numai în condiții de 

circulație care permit rularea cu viteză 
constantă și păstrarea unei distanțe de 
urmărire potrivite.
Rămâneți vigilenți când regulatorul de viteză 
este activat. Dacă țineți apăsat unul dintre 
butoanele de modificare a setării de viteză, 
viteza vehiculului se poate schimba foarte 
rapid.
În cazul coborârii unei pante abrupte, 
regulatorul de viteză nu poate împiedica 
depășirea vitezei setate a vehiculului. Dacă 
este cazul, frânați pentru a controla viteza 
vehiculului.
La urcarea unei rampe abrupte sau la 
tractarea unei remorci, este posibil ca viteza 
setată să nu poată fi atinsă sau menținută.

Depășirea setării de viteză programate
O apăsare puternică pe pedala de 

accelerație face ca vehiculul să depășească 
temporar viteza setată (viteza programată 
clipește).
Pentru a reveni la viteza setată, eliberați 
pedala de accelerație (când se atinge din 
nou această viteză, afișajul vitezei nu mai 
clipește).

Limite de funcționare
Nu utilizați niciodată sistemul în situațiile 

de mai jos:
– În zone urbane, unde există riscul ca 
pietonii să traverseze carosabilul.
– În trafic aglomerat.
– Pe drumuri sinuoase sau abrupte.
– Pe carosabil alunecos sau inundat.
– În condiții meteo dificile.
– La circuite de curse.
– Pe dinamometru.
– La utilizarea de lanțuri pentru zăpadă sau 
de anvelope antiderapante.

Regulator de viteză
Consultați Recomandările generale privind 
utilizarea sistemelor de asistare la conducere 
și manevrare și secțiunea Regulator de viteză 
- recomandări speciale.

Sistem care menține automat viteza 
vehiculului la valoarea de croazieră 

programată de șofer, fără acționarea pedalei de 
accelerație.
Pentru a fi programată sau activată, viteza 
vehiculului trebuie să depășească 30 km/h, cu 
cel puțin treapta a 2-a cuplată.
 

 

1. Selectarea funcției regulator de viteză
2. Activarea/dezactivarea funcției
3. Programarea unei viteze

Funcția regulator de viteză este indicată de un 
martor amplasat pe turometru, iar mesajele se 
afișează pe ecranul tabloului de bord

Funcție selectată (verde) / dezactivată 
(gri)

Selectarea funcției
► Rotiți inelul 1 complet în sus. Funcția 
regulatorului de viteză este selectată, dar nu 
este încă activă și nu este programată nicio 
viteză. 

Martorul se aprinde pe tabloul de bord. 

Prima activare/Programarea 
unei viteze
► Aduceți vehiculul la viteza dorită, apăsând 
pedala de accelerație.
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► Deplasați comanda în sus (+) sau în jos (-) 
pentru memorarea acesteia. Un mesaj apare pe 
tabloul de bord pentru a confirma activarea.
Viteza memorată este vizibilă pe tabloul de bord.
Vehiculul va menține această setare de viteză.

Dezactivare (off)
► Apăsați butonul 2.
sau
► Apăsați pedala de frână sau de ambreiaj. 
Un mesaj apare pe tabloul de bord pentru a 
confirma dezactivarea.

Reactivare
► După dezactivarea regulatorului de viteză, 
apăsați butonul 2. Un mesaj apare pe tabloul de 
bord pentru a confirma reactivarea.
Vehiculul va reveni la viteza programată. 
De asemenea, puteți să reluați procedura de la 
„prima activare”.

Modificarea vitezei 
programate
Pentru memorarea unei viteze superioare celei 
precedente, aveți la dispoziție două metode:
Fără utilizarea pedalei de accelerație:
► Deplasați comanda în sus (+).
O apăsare scurtă crește viteza cu 1 km/h.
O apăsare continuă crește viteza cu câte 5 km/h.
Utilizând pedala de accelerație:
► Depășiți viteza memorată până la atingerea 
vitezei dorite.

► Deplasați comanda în sus (+) sau în jos (-).
Pentru memorarea unei viteze inferioare celei 
precedente:
► Deplasați comanda în jos (-).
O apăsare scurtă scade viteza cu 1 km/h.
O apăsare continuă scade viteza cu câte 5 km/h.

Oprirea funcției
► Aduceți inelul în poziție centrală O sau 
decuplați contactul pentru a opri sistemul.
La oprirea vehiculului, după decuplarea 
contactului, sistemul nu mai memorează nicio 
viteză.

Defecțiune
În cazul unei defecțiuni, funcția se oprește 
și martorul se stinge.

Apelați la un dealer PEUGEOT sau la un atelier 
calificat pentru verificarea sistemului.

Regulator de viteză 
(motor HDi 3L)
Consultați Recomandările generale privind 
utilizarea sistemelor de asistare la conducere 
și manevrare și secțiunea Regulator de viteză 
- recomandări speciale.

Sistem care menține automat viteza 
vehiculului la valoarea de croazieră 

programată de șofer, fără acționarea pedalei de 
accelerație.

Pentru a fi programată sau activată, viteza 
vehiculului trebuie să depășească 30 km/h, cu 
cel puțin treapta a 2-a cuplată.
 

 

1. Pornire/oprire regulator de viteză
2. Programarea unei viteze
3. Restaurarea vitezei programate (RES)

Dacă vehiculul este echipat astfel, funcția 
regulator de viteză este afișată pe tabloul de 
bord, cu un martor în afișajul turometrului.

Funcție selectată (verde) / dezactivată 
(gri) 

Ca măsură de siguranță, se recomandă 
să țineți picioarele întotdeauna în 

apropierea pedalelor.

Selectarea funcției - ON
Dacă selectați ON, funcția este activată. Un 
mesaj se afișează pe tabloul de bord pentru a 
confirma acțiunea.
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6Programarea unei viteze
► Aduceți vehiculul la viteza dorită accelerând, 
cu treapta a 2-a până la a 6-a cuplată.
► Deplasați comanda în sus (+) timp de 
aproximativ o secundă pentru memorarea 
acesteia.
► Eliberați presiunea pe pedala de accelerație; 
vehiculul va menține această viteză.
Viteza memorată este vizibilă pe tabloul de bord.

Modificarea vitezei 
programate în timpul 
regulatorului de viteză
► Creșteți viteza în trepte, prin apăsări scurte 
sau continuu, ținând apăsată comanda în sus 
(semnul +).
sau
► Reduceți viteza continuu ținând apăsată 
comanda în jos (semnul -).

Oprirea/dezactivarea 
funcției
► Apăsați pedala de frână sau de ambreiaj sau 
rotiți inelul în poziția OFF; martorul se stinge.
Când este activ controlul dinamic al stabilității, 
funcția regulatorului de viteză este dezactivată 
temporar.

Restaurarea - RES
Pentru a restaura viteza programată a 
vehiculului (de exemplu, după apăsarea pedalei 
de frână sau de ambreiaj):
► Reveniți treptat la viteza aleasă și apăsați 
butonul 3.

Martorul luminos se aprinde; funcția 
regulatorului de viteză este restaurată.

Anularea vitezei programate
La oprirea vehiculului, după decuplarea 
contactului, sistemul nu mai memorează nicio 
viteză.

Defecțiune
În cazul unei defecțiuni, funcția se oprește 
și martorul se stinge.

Apelați la un dealer PEUGEOT sau la un atelier 
calificat pentru verificarea sistemului.

Sistem de avertizare la 
părăsirea benzii de rulare
Consultați Recomandările generale privind 
folosirea sistemelor de asistare la conducere.
Sistem care detectează depășirea involuntară 
a unui marcaj longitudinal de pe șosele (linie 
continuă sau întreruptă).
 

 

Camera montată în partea centrală superioară a 
parbrizului monitorizează drumul și detectează 
marcajele rutiere și poziția vehiculului față de 
acestea.
Când viteza vehiculului depășește 60 km/h, este 
declanșată o alarmă atunci când apare o deviere 
a direcției.
Folosirea acestui sistem este utilă în special pe 
autostrăzi și pe drumuri principale.
În cazul deteriorării parbrizului, se recomandă 
insistent să contactați un dealer PEUGEOT sau 
un atelier calificat pentru înlocuirea și calibrarea 
camerei.

Funcționarea
Sistemul pornește automat, la pornirea 
vehiculului.

Se testează condițiile de 
funcționare: pe tabloul de bord se 

aprind acești doi martori.
Când condițiile sunt îndeplinite, cei doi martori se 
sting. Sistemul este activat.
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Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, sistemul este 
activat, dar nu mai este eficace. Acest fapt este 
semnalat prin lumina continuă a celor doi martori 
de pe tabloul de bord.

Condiții de funcționare
Imediat după pornire, sistemul este activ numai 
când sunt îndeplinite condițiile de funcționare:
– Vehiculul se deplasează înainte.
– Nu se detectează nicio defecțiune în vehicul.
– Vehiculul se deplasează cu o viteză de cel 
puțin 60 km/h.
– Marcajul longitudinal dintre benzi se vede 
bine.
– Condițiile de vizibilitate sunt normale.
– Vehiculul se deplasează în linie dreaptă (sau 
virajele au rază mare).
– Câmpul vizual este suficient de degajat (este 
respectată distanța de siguranță față de vehiculul 
din față).
– La trecerea peste un marcaj (la părăsirea 
benzii de rulare, de exemplu) nu se aprind 
luminile semnalizatoare de direcție (dreapta sau 
stânga) de pe partea cu marcajul.
– Traiectoria vehiculului corespunde marcajelor 
de circulație.

Dezactivare / Reactivare
 

 

 

 

► Apăsați pe acest buton pentru a dezactiva/
reactiva funcția.
Dezactivarea este semnalată prin aprinderea 
martorului din buton.
La reactivare, cei doi martori de pe tabloul de 
bord rămân aprinși continuu până când viteza 
atinge 60 km/h.
Starea sistemului rămâne în memorie la 
decuplarea contactului.

Detectare
Dacă este detectată o deviere a direcției 
la stânga sau la dreapta, martorul de pe 

partea corespunzătoare se aprinde intermitent 
pe tabloul de bord, fiind însoțit de un semnal 
sonor.
Nicio avertizare nu este transmisă atât timp cât 
lumina semnalizatoare de direcție este activată 
și timp de aproximativ 20 de secunde după 
stingerea acesteia.
Se poate declanșa o avertizare și la trecerea 
peste un marcaj de direcție (săgeată), sau peste 
un alt gen de marcaj nestandardizat (grafitti).

Detectarea poate fi perturbată:
– dacă marcajele de pe carosabil sunt 

uzate,
– când contrastul între marcajele de 
pe carosabil și suprafața drumului este 
insuficient.

Sistemul este dezactivat automat dacă 
funcția Stop & Start este activă. Sistemul 

va reporni și va reactiva recunoașterea 
condițiilor de funcționare după pornirea 
vehiculului.

Sistemul poate fi perturbat sau poate 
funcționa incorect:

– când vehiculul transportă o sarcină 
excesivă (și îndeosebi dacă aceasta este 
echilibrată incorect);
– în condiții de vizibilitate redusă (ploaie, 
ceață, zăpadă etc.);
– în condiții de iluminare slabă (soare orbitor, 
întuneric etc.);
– dacă parbrizul este murdar sau deteriorat 
în apropierea camerei;
– dacă sunt defecte sistemele ABS, CDS, 
ASR sau controlul inteligent al tracțiunii.

Defecțiune
Când apare o defecțiune, acest martor de 
avertizare se aprinde, fiind însoțit de un 

semnal sonor și confirmat de afișarea unui 
mesaj.
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6Apelați la un dealer PEUGEOT sau la un atelier 
calificat pentru verificarea sistemului.

Starea martorului 
de avertizare al 
butonului

Mesaj afișat Starea simbolului de pe 
afișaj

Semnal 
sonor

Semnificație

Oprit Avertizare la părăsirea 
benzii de rulare activată

Martori de avertizare
 

 

și
 

 

aprins continuu

- Sistemul este activat, dar condițiile de funcționare 
nu sunt îndeplinite.

Oprit Avertizare la părăsirea 
benzii de rulare activată

- - Sistemul este activat și condițiile de funcționare 
sunt îndeplinite: sistemul poate furniza avertizări 
sonore și vizuale.

Oprit -  Martor de avertizare
 

 

sau
 

 

aprins intermitent

Da Sistemul este activ și recunoaște condițiile de 
funcționare: semnalează îndepărtarea față de linia 
din stânga sau din dreapta.

Aprins Avertizare la părăsirea 
benzii de rulare dezactivată

- Nu Sistemul a fost dezactivat manual.
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Blind Spot Detection cu 
detectarea remorcii
Consultați Recomandările generale privind 
folosirea sistemelor de asistare la conducere.
 

 

Acest sistem include senzori amplasați în 
ambele părți ale barei de protecție spate, care 
monitorizează zonele unghiurilor moarte.
Acesta avertizează conducătorul în legătură 
cu prezența unui alt vehicul (mașină, camion, 
motocicletă) în zonele ascunse din câmpul său 
vizual, în timpul conducerii și al mersului cu 
spatele.
Dacă vehiculul tractează o remorcă, zona de 
detecție este mărită cu lungimea acesteia.
 

 

Această avertizare este dată de un martor de 
avertizare continuu care se aprinde în oglinda 
retrovizoare din partea corespunzătoare. În 
funcție de configurare, se poate declanșa o 
avertizare sonoră.

Activare/Dezactivare
Funcția poate fi activată sau dezactivată 
folosind butonul MODE din meniul Blind 

spot (Unghi mort).
Pentru mai multe informații despre Configurarea 
vehiculului (MODE), consultați secțiunea 
corespunzătoare.
Sunt disponibile două moduri de activare:
– VIZUAL: avertizare vizuală. În timpul 
conducerii, un martor de avertizare se aprinde 
în oglinda retrovizoare din partea în care este 
detectat un vehicul. 
– VIZUAL și SONOR: avertizare vizuală și 
sonoră. În timpul conducerii, un martor de 
avertizare se aprinde în oglinda retrovizoare 
din partea corespunzătoare. Dacă se activează 
un semnalizator de direcție pe partea pe care 
este detectat vehiculul, este emisă o avertizare 
sonoră.
La pornirea vehiculului, martorul de avertizare se 
aprinde în ambele oglinzi pentru a indica faptul 
că sistemul este activat.
Starea sistemului rămâne în memorie la tăierea 
contactului.

Mers înapoi
 

 

Sistemul asistă șoferul în timpul manevrelor 
de mers înapoi (de exemplu, la ieșirea dintr-un 
spațiu de parcare).
Acesta detectează vehiculele care ajung în 
stânga sau dreapta vehiculului la o viteză între 
aproximativ 1 și 35 km/h.
Când este detectat un vehicul, se aprinde un 
martor de avertizare în oglinda de pe partea în 
cauză, fiind suplimentat de o avertizare sonoră.

Detectarea remorcii
Sistemul detectează prezența și lungimea 
unei remorci. Zona de detecție a vehiculului 
în unghiurile moarte este extinsă cu lungimea 
remorcii.

Modul de detectare a remorcii este setat 
folosind butonul MODE.

Pentru mai multe informații despre Configurarea 
vehiculului (MODE), consultați secțiunea 
corespunzătoare.
Sunt disponibile două moduri:
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6– Max.: pentru o lungime a remorcii de peste 9 
metri.
– Auto: pentru detectarea automată a lungimii 
remorcii (3 m, 6 m sau 9 m).
În modul Auto, apare o pictogramă pe tabloul de 
bord, care indică lungimea detectată de sistem. 

Poate fi necesară efectuarea unui viraj la 
90° pentru a-i permite sistemului să 

detecteze lungimea remorcii.

Când este detectată o remorcă, este dezactivată 
detectarea vehiculelor la mersul înapoi.

Condiții de funcționare
– Toate vehiculele trebuie să ruleze pe același 
sens de circulație și pe benzi adiacente.
– Viteza vehiculului este de cel puțin 10 km/h. 
– Când depășiți un vehicul, diferența de viteză 
este mai mică de 25 km/h.
– Când sunteți depășit de un vehicul, diferența 
de viteză este mai mică de 50 km/h.

Frână de siguranță 
activă cu Distance Alert 
și asistare la frânarea de 
urgență inteligentă
Consultați Recomandările generale privind 
folosirea sistemelor de asistare la conducere.
 

 

Acest sistem:
– avertizează șoferul că vehiculul riscă să intre 
în coliziune cu vehiculul din față.
– reduce viteza vehiculului pentru a evita o 
coliziune sau pentru a-i limita gravitatea.
Acest sistem conține trei funcții:
– Distance Alert.
– asistare la frânarea de urgență inteligentă.
– Frână de siguranță activă (frânare automată 
de urgență).
 

 

Vehiculul este prevăzut cu o cameră amplasata 
în partea superioară a parbrizului.

Acest sistem nu înlocuiește atenția 
conducătorului.

Acest sistem a fost conceput pentru a ajuta 
conducătorul și a îmbunătăți siguranța rutieră.

Conducătorul trebuie să monitorizeze în 
permanență circulația și să respecte codul 
rutier.

Imediat ce sistemul detectează un posibil 
obstacol, pregătește circuitul de frânare, 

pentru o eventuală frânare automată. Acest 
lucru poate produce un ușor zgomot și poate 
da impresia ușoară a încetinirii vehiculului.

Dezactivare / Activare
Implicit, sistemul se activează automat la fiecare 
pornire a motorului.

Această funcție poate fi setată folosind 
butonul MODE; selectați „ON” sau „OFF” 

în meniul „Frână de siguranță activă”.

Pentru mai multe informații despre 
Configurarea vehiculului (MODE), 

consultați secțiunea corespunzătoare. 

Dezactivarea sistemului este semnalată 
prin aprinderea acestui martor de 

avertizare, însoțită de afișarea unui mesaj.

Condiții de funcționare și 
limite
Sistemul ESC nu trebuie să fie defect.
Sistemele CDS/ASR nu trebuie să fie 
dezactivate.
Toți pasagerii trebuie să aibă cuplate centurile de 
siguranță.
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Viteza de deplasare trebuie să fie constantă, iar 
drumul nu trebuie să fie sinuos.
În următoarele cazuri, se recomandă 
dezactivarea sistemului din meniul de 
configurare a vehiculului:
– tractarea unei remorci,
– în cazul transportării de obiecte lungi pe setul 
de bare portbagaj de acoperiș sau galeria de 
acoperiș,
– dacă rulați cu lanțuri antiderapante,
– înainte de spălarea vehiculului într-o instalație 
de spălare automată, cu motorul pornit,
– înainte de intrarea pe role, într-un atelier,
– când vehiculul este tractat, cu motorul pornit,
– în urma unui impact cu parbrizul în zona din 
dreptul camerei video,

Sistemul este dezactivat automat după 
ce se detectează o defecțiune la 

comutatorul pedalei de frână sau la cel puțin 
două lumini de stop.

După un impact, funcția se dezactivează 
automat. Contactați un reparator agreat 

PEUGEOT sau un service autorizat pentru 
verificarea sistemului.

Este posibil să nu se emită avertizări sau 
ca acestea să fie emise prea târziu ori 

nejustificat.
Conducătorul trebuie să păstreze în 
permanență controlul asupra vehiculului și 

să fie mereu gata să intervină pentru a evita 
accidentele.

Cazuri în care sistemul nu detectează:
– Pietonii, bicicletele, animalele, obiectele de 
pe drum.
– Vehiculele care traversează banda pe care 
circulați.
– Vehiculele care circulă din sens opus.
 

 

Este necesară o vigilență deosebită:
– Când sunt prezente vehicule înguste 

(motociclete) și/sau când există vehicule 
parcate pe banda de circulație.
– Când intrați într-un tunel sau traversați un 
pod.

Conducătorul trebuie să suspende sistemul:
 

 

– Când vehiculul este într-o viraj.

– Când vehiculul se apropie de un sens 
giratoriu.
 

 

– Cand un alt vehicul intră brusc între vehiculul 
din față și al dvs.

Distance Alert
Previne conducătorul că vehiculul său riscă să 
intre în coliziune cu vehiculul din fața sa.

Modificarea pragului de declanșare a 
avertizării
Acest prag de declanșare determină 
sensibilitatea cu care funcția avertizează în 
legătură cu riscul unei coliziuni.

Pragul este reglat prin intermediul 
meniului de configurare a vehiculului.

► Selectați unul dintre cele trei praguri 
predefinite:
– „Near”.
– „Normal”.
– „Distant”.
La decuplarea contactului, este memorat ultimul 
prag care a fost selectat.
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6Funcționare
În funcție de gradul de risc de coliziune detectat 
de sistem și de pragul de avertizare selectat de 
conducător, pot fi declanșate și afișate pe tabloul 
de bord niveluri diferite de avertizare.
Ia în considerare dinamica vehiculelor, viteza 
vehiculului în care vă aflați și a celui din față, 
condițiile de mediu, condițiile de exploatare a 
vehiculului (viraj, apăsarea pedalelor etc.) pentru 
a declanșa avertizarea la momentul oportun.

Nivel 1 (portocaliu): numai avertizare 
vizuală, care semnalează faptul că 

vehiculul din față este foarte aproape.
Se afișează mesajul „Vehicle close” (Vehicul 
apropiat).

Nivel 2 (roșu): avertizare vizuală și 
sonoră, care semnalează faptul că o 

coliziune este iminentă.
Se afișează mesajul „Brake!” (Frânați!).
Nivel 3: în unele cazuri se emite o avertizare 
mecanică, sub forma microfrânării, ceea ce 
confirmă riscul de coliziune.

Dacă vehiculul în care vă aflați se 
apropie de un altul cu viteză foarte mare, 

este posibil ca primul nivel de avertizare să 
nu fie afișat. În acest caz, este posibil să se 
afișeze direct nivelul 2.
Important: nivelul 1 nu se afișează niciodată 
la un obstacol staționar sau dacă pragul de 
declanșare selectat este „Aproape”.

Asistență la frânarea de 
urgență inteligentă
În cazul în care șoferul frânează, însă nu 
suficient pentru a evita o coliziune, acest sistem 
completează frânarea, în limitele legilor fizicii.
Acest sistem se activează numai dacă 
conducătorul apasă pedala de frână.

Frână de siguranță activă
 

 

Această funcție, denumită și frânare automată 
de urgență, intervine după avertizarea 
conducătorului, dacă acesta nu acționează 
suficient de rapid și nu frânează.
Are rolul de a reduce viteza de impact sau de a 
evita coliziunea, în cazul în care conducătorul nu 
reușește să intervină.

Funcționare
Sistemul funcționează în următoarele condiții:
– La detectarea unui vehicul oprit, viteza 
vehiculului în care vă aflați nu trebuie să 
depășească 80 km/h.
– La detectarea unui vehicul în mișcare, viteza 
vehiculului în care vă aflați trebuie să fie între 5 
și 85 km/h.

Acest martor de avertizare se aprinde 
intermitent (timp de aproximativ 10 

secunde) când funcția acționează asupra 
frânelor vehiculului.
Dacă vehiculul este prevăzut cu o cutie de viteze 
manuală, în caz de frânare automată de urgență 
până la oprirea completă a vehiculului, motorul 
se poate opri.

Conducătorul poate exercita controlul 
asupra vehiculului în orice moment, 

acționând energic volanul și/sau pedala de 
accelerație.

Funcționarea se poate manifesta prin 
ușoare vibrații ale pedalei de frână.

În cazul opririi complete a vehiculului, 
frânarea automată este menținută încă 1 – 2 
secunde.

Defecțiune
În cazul unei defecțiuni a sistemului, 
conducătorul este avertizat prin 
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aprinderea continuă a acestui martor, însoțit de 
un mesaj și un semnal sonor.
Contactați un reparator agreat PEUGEOT sau 
un service autorizat pentru verificarea sistemului.

Dacă acești martori de avertizare 
se aprind după ce motorul a fost 

oprit și repornit, contactați un reparator agreat 
PEUGEOT sau un service autorizat pentru 
verificarea sistemului.

Asistență sonoră la 
parcarea cu spatele
Consultați Recomandările generale privind 
folosirea sistemelor de asistare la conducere.
 

 

Dacă vehiculul este echipat astfel, acest sistem 
include 4 senzori de proximitate, instalați în bara 
de protecție spate. 
Aceștia detectează orice obstacol (persoană, 
vehicul, copac, barieră) aflat în spatele 
vehiculului în timpul manevrei.

Anumite tipuri de obstacole detectate la 
începutul manevrei nu vor mai fi detectate 
la sfârșitul acesteia, dacă se află în zona 
unghiurilor moarte dintre senzori și de sub 
aceștia. Exemple: țăruși, conuri de semnalizare 
sau stâlpi.
Asistența la parcarea cu spatele poate fi cuplată 
la camera de marșarier.

Pornire
► Cuplați treapta de mers înapoi folosind 
maneta de viteze.
 

 

Informația de apropiere este dată de un semnal 
sonor cu frecvență cu atât mai mare cu cât 
vehiculul se apropie de obstacol.
Când distanța dintre spatele vehiculului și 
obstacol este mai mică de aproximativ 30 cm, 
semnalul sonor devine continuu.

Oprire
► Decuplați treapta de mers înapoi și treceți în 
punctul neutru.

Defecțiune
Dacă acest martor de avertizare se 
aprinde pe tabloul de bord, însoțit de un 

mesaj pe ecran, consultați un dealer PEUGEOT 
sau un service autorizat.

Cameră de marșarier
Consultați Recomandările generale privind 
folosirea sistemelor de asistare la conducere.
 

 

Dacă vehiculul este echipat astfel, camera se 
află în spate, lângă a treia lumină de stop.
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Aceasta transmite imagini la ecranul instalat în 
cabină. 
Activarea sau dezactivarea ei se realizează prin 
intermediul meniului de setări al sistemului audio 
și telematic tactil.
Acest sistem este un sistem de asistare la 
conducere. Camera de mers înapoi poate fi 
cuplată la asistența la parcarea cu spatele.

Pornire
Camera începe să funcționeze imediat ce se 
cuplează marșarierul și rămâne activă pană la o 
viteză de aproximativ 15 km/h. Se dezactivează 
la peste 18 km/h.
Camera este se activează și la deschiderea 
ușilor spate, atunci când vehiculul este oprit.

Oprire
La cuplarea mersului înainte, ultima imagine 
rămâne afișată timp de aproximativ 5 secunde, 
apoi se stinge.

La fel, ultima imagine rămâne, afișată și în cazul 
închiderii ușilor spate când vehiculul este oprit.

În condiții optime de mers (poziție pe 
drum, nivel de încărcare) zona de 

vizibilitate maximă acoperită de această 
cameră are o adâncime a câmpului de 
aproximativ 3 m lungime și 5,5 m lățime.
Zona de vizibilitate poate varia în funcție 
de condițiile meteorologice (luminozitate, 
ploaie, ninsoare, ceață etc.), de încărcătura 
vehiculului și de poziționarea sa pe șosea.
Nu curățați camera și ecranul cu un detergent 
sau un dispozitiv care poate zgâria sticla.
Folosiți o cârpă neabrazivă sau o pensulă.



 

 

De peste 20 de ani, parteneriatul PEUGEOT TOTAL creează noi standarde de 
performanță, obținând succesul în cele mai dificile condiții, cum ar fi victoriile 
de la Le Mans 24H, Campionatul Mondial de Raliuri și Raliul Dakar. Pentru a 
obține aceste rezultate excepționale, echipele Peugeot Sport au ales TOTAL 
QUARTZ, un lubrifiant cu tehnologie de ultimă oră, care protejează motorul 
în condiții extreme.

TOTAL QUARTZ protejează motorul împotriva efectelor 
timpului.
TOTAL QUARTZ INEO FIRST este un lubrifiant de înaltă performanță, 
dezvoltat prin colaborarea echipelor R&D de la Peugeot și Total. Cu o formulă 
specială pentru motorizările vehiculelor Peugeot, tehnologia sa inovatoare 
reduce semnificativ emisiile de CO2 și menține motorul curat.

PEUGEOT & TOTAL
UN PARTENERIAT ORIENTAT 
SPRE PERFORMANŢĂ!

 

 

 

 

 
 

Carburant
Capacitatea rezervorului este de aproximativ 
90 de litri.
Se comercializează și rezervoare cu alte 
capacități, de 60 și 120 de litri, în funcție de 
motorizare.

Nivel minim de carburant
Când este atins nivelul E (gol), se aprinde 
acest martor de avertizare.

Din acest moment mai aveți aproximativ 10 
sau 12 litri de rezervă, în funcție de capacitatea 
rezervorului și de motorizare.
Faceți o completare cu carburant cât mai curând, 
pentru a evita o pană.

Alimentare
Alimentarea cu carburant trebuie efectuată cu 
motorul oprit.
► Deschideți trapa de carburant.
► Țineți bușonul negru cu o mână.
► Cu cealaltă mână, introduceți cheia și rotiți-o 
în sens invers acelor de ceasornic.
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7Carburant
Capacitatea rezervorului este de aproximativ 
90 de litri.
Se comercializează și rezervoare cu alte 
capacități, de 60 și 120 de litri, în funcție de 
motorizare.

Nivel minim de carburant
Când este atins nivelul E (gol), se aprinde 
acest martor de avertizare.

Din acest moment mai aveți aproximativ 10 
sau 12 litri de rezervă, în funcție de capacitatea 
rezervorului și de motorizare.
Faceți o completare cu carburant cât mai curând, 
pentru a evita o pană.

Alimentare
Alimentarea cu carburant trebuie efectuată cu 
motorul oprit.
► Deschideți trapa de carburant.
► Țineți bușonul negru cu o mână.
► Cu cealaltă mână, introduceți cheia și rotiți-o
în sens invers acelor de ceasornic.

► Scoateți bușonul negru și agățați-l pe cârligul
aflat pe partea interioară a trapei.
O etichetă lipită pe interiorul trapei de carburant
indică tipul de carburant care trebuie folosit.
Nu insistați după a 3-a oprire a pistoletului,
deoarece acest lucru poate duce la defecțiuni.
► După alimentare, încuiați bușonul negru și
închideți trapa de carburant.

Cu sistemul Stop & Start, nu alimentați 
niciodată când motorul este în modul 

STOP; trebuie să decuplați contactul cu 
cheia.

Circuit de carburant 
întrerupt
În cazul unui impact, un dispozitiv întrerupe 
automat alimentarea cu carburant a motorului și 
alimentarea electrică a vehiculului.

Acesta activează luminile de avarie și 
plafonierele și declanșează deblocarea 
portierelor.

După impact și înainte de restabilirea 
alimentării, asigurați-vă că nu există 

pierderi de carburant sau scântei pentru a 
evita orice risc de incendiu.

► Pentru a restabili alimentarea cu carburant,
apăsați primul buton, amplasat în partea dreaptă
față.

► Pentru a restabili apoi alimentarea
electrică, apăsați al doilea buton, amplasat în
compartimentul bateriei de sub podea (Minibus).



94

Informații practice

Pentru alte versiuni, al doilea buton este 
înlocuit de o siguranță; contactați un 

dealer PEUGEOT sau un atelier calificat.

Compatibilitatea de 
carburanți
 

 

Diesel conform cu standardele EN590, EN16734 
și EN16709 ce conține 7%, 10%, 20% și 
respectiv 30% ester metilic al acizilor grași. 
Utilizarea carburanților B20 sau B30, chiar 
și ocazională, impune condiții de întreținere 
speciale, denumite „Condiții dificile”.
 

 

Diesel parafinic conform cu standardul EN15940.

Utilizarea oricărui alt tip de (bio)carburant 
(uleiuri vegetale, sau animale, pure sau 

diluate, ulei menajer etc.) este strict interzisă 
(pericol de deteriorare a motorului și a 
circuitului de carburant).

Singurii aditivi pentru diesel autorizați 
sunt cei care respectă standardul 

B715000.

Diesel la temperatură 
redusă
La temperaturi sub 0 °C, formarea de parafine în 
motorina de vară poate determina o funcționare 
anormală a motorului. În aceste condiții de 
temperatură, utilizați motorină de iarnă și 
mențineți rezervorul de carburant umplut la mai 
mult de 50 %.
La temperaturi mai mici de -15 °C, pentru a evita 
problemele de pornire, cel mai indicat este să 
parcați vehiculul într-un spațiu acoperit (garaj 
încălzit).

Deplasări în străinătate
Anumiți carburanți ar putea deteriora motorul 
vehiculului dvs.
În unele țări, este posibilă obligația de a 
utiliza un anumit tip de carburant (o anumită 
cifră octanică, denumire comercială specifică 
etc.) pentru a garanta buna funcționare a 
motorului.
Pentru informații suplimentare, consultați 
reparatorul agreat.

Lanțuri pentru zăpadă
În condiții de iarnă, lanțurile pentru 
zăpadă îmbunătățesc tracțiunea și 

comportamentul vehiculului la frânare.

Lanțurile pentru zăpadă pot fi montate 
doar pe roțile față. Nu pot fi montate pe 

roțile de rezervă de tip „galet”.

Respectați reglementările specifice 
fiecărei țări în ceea ce privește utilizarea 

lanțurilor pentru zăpadă și viteza maximă 
autorizată.

Utilizați numai lanțurile pentru zăpadă concepute 
pentru a fi montate pe tipul de roți cu care este 
echipat vehiculul dvs.:

Dimensiunea 
pneurilor originale

Dimensiune maximă 
za de lanț

205/70 R15 16 mm

215/70 R15 12 mm

225/70 R15 16 mm

215/75 R16 12 mm

225/75 R16 16 mm

Pentru mai multe informații despre lanțurile 
pentru zăpadă, contactați un dealer PEUGEOT 
sau un service autorizat.

Sugestii de montare
► Pentru a monta lanțurile pe traseu, opriți 
vehiculul pe o suprafață plană și orizontală, în 
afara carosabilului.
► Acționați frâna de parcare și blocați roțile cu o 
cală, pentru a evita alunecarea vehiculului.
► Montați lanțurile, respectând instrucțiunile 
furnizate de producătorul acestora.
► Puneți vehiculul ușor în mișcare și conduceți 
pentru scurt timp, fără a depăși 50 km/h.

► Opriți vehiculul și verificați dacă lanțurile sunt 
corect poziționate.

Se recomandă cu insistență să exersați 
montarea lanțurilor pe un teren plan și 

uscat înainte de plecare.

Evitați să mergeți cu lanțuri pentru 
zăpadă pe drumuri deszăpezite, pentru a 

nu deteriora pneurile vehiculului și 
carosabilul. Dacă vehiculul este echipat cu 
jante din aluminiu, verificați ca nicio parte a 
lanțului sau a prinderilor acestuia să nu intre 
în contact cu janta.

Tractarea unei remorci
 

 

Valorile maselor remorcabile omologate sunt 
înscrise pe certificatul de înmatriculare al 
vehiculului, precum și pe plăcuța constructorului.

Pentru mai multe informații despre 
Caracteristicile tehnice ale vehiculului 

și în special despre sarcina maximă 
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7► Opriți vehiculul și verificați dacă lanțurile sunt 
corect poziționate.

Se recomandă cu insistență să exersați 
montarea lanțurilor pe un teren plan și 

uscat înainte de plecare.

Evitați să mergeți cu lanțuri pentru 
zăpadă pe drumuri deszăpezite, pentru a 

nu deteriora pneurile vehiculului și 
carosabilul. Dacă vehiculul este echipat cu 
jante din aluminiu, verificați ca nicio parte a 
lanțului sau a prinderilor acestuia să nu intre 
în contact cu janta.

Tractarea unei remorci
 

 

Valorile maselor remorcabile omologate sunt 
înscrise pe certificatul de înmatriculare al 
vehiculului, precum și pe plăcuța constructorului.

Pentru mai multe informații despre 
Caracteristicile tehnice ale vehiculului 

și în special despre sarcina maximă 

remorcabilă, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Astfel, veți cunoaște capacitatea vehiculului de a 
tracta o remorcă, o rulotă, o barcă etc.
Aceste valori sunt trecute și în documentația 
comercială.

Vă recomandăm să utilizați dispozitive de 
remorcare și cabluri electrice originale 

PEUGEOT, care au fost testate și omologate 
încă din faza de proiectare a vehiculului, iar 
montarea dispozitivului de remorcare să se 
realizeze de un dealer PEUGEOT.
Aceste dispozitive de remorcare originale 
sunt compatibile cu funcționarea asistenței 
la parcarea cu spatele și a camerei de mers 
înapoi, dacă vehiculul este dotat cu acestea.
Dacă dispozitivul de remorcare nu 
este montat de un dealer PEUGEOT, 
această lucrare trebuie realizată conform 
instrucțiunilor furnizate de producătorul 
vehiculului.

Dispozitiv de remorcare 
cu sferă demontabilă fără 
scule

Prezentare
Acest dispozitiv de remorcare original poate 
fi montat și demontat cu ușurință. Aceste 

operațiuni nu necesită utilizarea de instrumente 
suplimentare.
 

 

1. Suport de fixare
2. Priză de racordare
3. Inel de siguranță
4. Sferă detașabilă
5. Rolă de blocare/deblocare
6. Încuietoare cu cheie cu capac detașabil
7. Etichetă de referință pentru cheie

Pentru informații suplimentare privind 
Datele tehnice ale vehiculului, și în 

special greutățile și sarcinile remorcabile, 
consultați secțiunea corespunzătoare. 

 



96

Informații practice

 

A. Poziția blocat: rola este în contact cu sfera 
(fără spațiu între cele două).

B. Poziția deblocat: rola nu este în contact cu 
sfera (spațiu de aproximativ 5 mm).

Respectați legislația în vigoare în țara în 
care călătoriți.

Înainte de fiecare utilizare

Verificați dacă sfera este blocată corect. 
Inspectați următoarele:

– reperul de culoare verde de pe rolă trebuie 
să fie aliniat cu reperul verde de pe sferă,
– rola este în contact cu sfera,
– încuietoarea cu cheie este blocată, iar 
cheia scoasă; rola nu mai poate fi acționată,
– sfera nu trebuie să se miște deloc în 
suportul ei; încercați să o mișcați manual.

Pe durata utilizării

Nu deblocați niciodată dispozitivul cât 
timp există o remorcă sau un alt suport 

atașat la sferă.
Nu depășiți niciodată masa maximă totală 
autorizată (MTAC) a vehiculului, a remorcii și 
masa totală a celor două (masa totală tractată 
MTRA).

După utilizare
În timpul deplasării fără dispozitiv de remorcare 
sau fără un suport, sfera trebuie demontată și 
obturatorul inserat în suportul sferei. Această 
măsură se aplică în special în cazul în care 
sfera ar putea deranja vizibilitatea plăcii de 
înmatriculare sau a dispozitivului de iluminat.

Montarea sferei
 

 

► Sub bara de protecție spate, demontați 
obturatorul de protecție de pe suport.

► Montați capătul sferei 4 pe suportul 1 și 
împingeți-l în sus. Se va bloca automat.
Rola 5 face un sfert de tură în sens antiorar; feriți 
mâinile.
 

 

► Asigurați-vă că mecanismul s-a blocat corect 
(poziția A).
► Acționați încuietoarea 6 cu ajutorul cheii.
► Scoateți întotdeauna cheia. Cheia nu se 
poate scoate dacă încuietoarea este deschisă.
► Fixați capacul pe încuietoare.
 

 

► Îndepărtați masca de protecție a sferei de 
remorcare.

► Fixați remorca pe sfera de remorcare.
► Atașați cablul remorcii la inelul de siguranță 3 
al suportului.
► Conectați fișa remorcii la priza de racordare 
2 a suportului.

Demontarea sferei
► Debranșați fișa remorcii de la priza de 
racordare 2 a suportului.
► Detașați cablul remorcii de la inelul de 
siguranță 3 al suportului.
► Desprindeți remorca de pe sfera de 
remorcare.
► Remontați obturatorul de protecție pe sfera 
de remorcare.
► Îndepărtați capacul încuietorii și apăsați-l pe 
capătul cheii.
► Introduceți cheia în încuietoarea 6.
► Deschideți încuietoarea cu ajutorul cheii.
► Țineți ferm sfera 4 cu o mână, iar cu cealaltă 
trageți și rotiți rola 5 până la capăt, în sens orar. 
Nu eliberați rola.
► Scoateți sfera prin partea de jos a suportului 
1.
► Eliberați rola. Aceasta se fixează automat în 
poziția deblocat (poziția B).
► Remontați obturatorul de protecție pe 
suportul de fixare .
► Depozitați cu grijă sfera de remorcare în husa 
ei, la adăpost de lovituri și murdărie.
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7► Fixați remorca pe sfera de remorcare.
► Atașați cablul remorcii la inelul de siguranță 3 
al suportului.
► Conectați fișa remorcii la priza de racordare 
2 a suportului.

Demontarea sferei
► Debranșați fișa remorcii de la priza de 
racordare 2 a suportului.
► Detașați cablul remorcii de la inelul de 
siguranță 3 al suportului.
► Desprindeți remorca de pe sfera de 
remorcare.
► Remontați obturatorul de protecție pe sfera 
de remorcare.
► Îndepărtați capacul încuietorii și apăsați-l pe 
capătul cheii.
► Introduceți cheia în încuietoarea 6.
► Deschideți încuietoarea cu ajutorul cheii.
► Țineți ferm sfera 4 cu o mână, iar cu cealaltă 
trageți și rotiți rola 5 până la capăt, în sens orar. 
Nu eliberați rola.
► Scoateți sfera prin partea de jos a suportului 
1.
► Eliberați rola. Aceasta se fixează automat în 
poziția deblocat (poziția B).
► Remontați obturatorul de protecție pe 
suportul de fixare .
► Depozitați cu grijă sfera de remorcare în husa 
ei, la adăpost de lovituri și murdărie.

Întreținere
Funcționarea corectă este posibilă numai dacă 
sfera și suportul acesteia sunt curate.
Înainte de a spăla vehiculul cu jet de apă sub 
presiune, trebuie să demontați sfera și să 
montați pe suport obturatorul de protecție.

Lipiți eticheta livrată într-un loc foarte 
vizibil, în apropierea suportului sau în 

interiorul portbagajului.
Pentru orice intervenție la dispozitivul de 
remorcare, adresați-va unui dealer PEUGEOT 
sau unui service autorizat.

Sisteme de transport pe 
acoperiș
 

 

Din motive de siguranță și pentru a evita 
deteriorarea acoperișului, se impune utilizarea 
unui sistem de transport (bare de suport sau 
galerie de acoperiș) aprobate pentru vehicul.
Barele de acoperiș pot fi montate doar pe 
versiunile de furgon, combi și minibus cu 

înălțime H1 sau H2. În cazul unui minibus, 
verificați dacă este prezentă o unitate de aer 
condiționat pe acoperiș.
Dispozitivul de transport trebuie fixat la punctele 
de fixare de pe acoperișul vehiculului: 6, 8 sau 
10, în funcție de ampatamentul vehiculului.
Respectați indicațiile de montare și condițiile 
de utilizare menționate în ghidul furnizat cu 
dispozitivul de transport.

Sarcina maximă pe pavilion, distribuită 
uniform: 150 kg pentru toate versiunile, 

în limitele masei maxime tehnic admisibile a 
vehiculului (MTAC).

Nu pot fi montate sisteme de transport pe 
acoperișul versiunilor cu înălțime H3.

Respectați cu strictețe prevederile legale în 
vigoare privind măsurătorile volumului maxim.

Pentru informații suplimentare privind 
Datele tehnice ale vehiculului, și în 

special dimensiunile, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Capotă motor
Deschiderea

Înainte de orice intervenție în 
compartimentul motorului, dezactivați 

sistemul Stop & Start pentru a evita orice risc 
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de rănire asociat unei declanșări automate a 
modului START.

La interior
Această operațiune trebuie efectuată doar cu 
vehiculul oprit și cu ușa șoferului deschisă.
 

 

► Trageți spre dvs. maneta amplasată pe 
partea laterală a planșei de bord

La exterior
 

 

► Împingeți în sus maneta amplasată deasupra 
grilei și ridicați capota.

Nu deschideți capota în caz de vânt 
puternic.

Când motorul este cald, manipulați cu atenție 
maneta și tija de susținere (pericol de arsuri).

 

 

► Desfaceți tija de susținere și rotiți-o pentru a 
o introduce în prima fantă, apoi în a doua fantă.

Întrucât în compartimentul motorului se 
află echipamente electrice, se 

recomandă limitarea expunerii la apă (ploaie, 
spălare etc.).

Închidere capotă motor
► Înainte de a închide capota, reașezați tija de 
susținere în locașul ei.
► Coborâți capota și dați-i drumul la sfârșitul 
cursei. Verificați dacă este închisă capota.

Motorizări diesel
 

 

 

 

1. Rezervor sistem spălător de parbriz și faruri
2. Rezervor de lichid de servodirecție
3. Rezervor de lichid de răcire motor
4. Rezervor lichid de frână și de ambreiaj
5. Filtru de motorină
6. Caseta cu siguranțe
7. Filtru de aer
8. Jojă manuală
9. Bușon de completare ulei de motor

Conexiuni baterie:
+  Bornă pozitivă metalică
-  Bornă negativă metalică (împământare)
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7Motorizări diesel
 

 

 

 

1. Rezervor sistem spălător de parbriz și faruri
2. Rezervor de lichid de servodirecție
3. Rezervor de lichid de răcire motor
4. Rezervor lichid de frână și de ambreiaj
5. Filtru de motorină
6. Caseta cu siguranțe
7. Filtru de aer
8. Jojă manuală
9. Bușon de completare ulei de motor

Conexiuni baterie:
+  Bornă pozitivă metalică
-  Bornă negativă metalică (împământare)

Circuitul de injecție a motorinei este sub 
foarte mare presiune.

Orice intervenție asupra acestui circuit trebuie 
realizată exclusiv în rețeaua PEUGEOT sau 
la un Service autorizat.

Verificare niveluri
Verificați cu regularitate toate nivelurile 
următoare, conform indicațiilor din planul de 
întreținere al constructorului. Faceți completări 
dacă este necesar, cu excepția cazurilor când 
există indicații contrare.
În cazul unor pierderi importante de lichid, 
apelați la un reparator agreat PEUGEOT sau la 
un service autorizat pentru verificarea sistemului 
corespunzător.

Acest lichid trebuie să respecte cerințele 
constructorului și specificațiile motorului 

vehiculului.

Atentie, dacă lucrați sub capotă: unele 
zone ale motorului pot fi foarte fierbinți 

(pericol de arsuri), iar electroventilatorul poate 
porni în orice moment (chiar și cu contactul 
tăiat).

Dacă trebuie demontat/remontat capacul 
motorului, manevrați-l cu grijă pentru a 

evita deteriorarea clemelor de montare.

Produse uzate

Evitați orice contact prelungit al pielii cu 
uleiul sau cu lichidele uzate.

Majoritatea acestor lichide sunt nocive pentru 
sănătate sau foarte corozive.

Nu deversați uleiul sau lichidele în 
sistemul de canalizare sau pe pământ.

Goliți uleiul uzat în recipiente special 
destinate acestui scop din rețeaua de 
reparator agreati PEUGEOT sau dintr-un 
service autorizat.

Ulei de motor
Nivelul este verificat după ce motorul a 
fost oprit cel puțin 30 de minute, pe teren 

orizontal, folosind joja.
Este normal să completați nivelul de ulei 
între două revizii (sau schimburi de ulei). Se 
recomandă un control, eventual cu completare 
de ulei, la fiecare 5.000 km.

Pentru a păstra fiabilitatea motorului și a 
dispozitivului antipoluare, nu utilizați 

niciodată aditivi în uleiul de motor.

Verificare cu joja
Pentru amplasarea jojei, consultați ilustrația 
corespunzătoare din compartimentul motorului.
► Apucați joja de capătul colorat și scoateți-o 
complet.
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► Ștergeți capătul jojei cu o lavetă curată și 
care nu lasă scame.
 

 

► Reintroduceți joja în motor, până la capăt, 
apoi scoateți-o din nou pentru un control vizual 
al nivelului de ulei: nivelul corect trebuie să se 
situeze între reperele A (maxim) și B (minim).
Nu porniți motorul dacă nivelul este:
– deasupra marcajului A: contactați un dealer 
PEUGEOT sau un atelier calificat.
– sub marcajul B: completați imediat cu ulei de 
motor.

Caracteristicile uleiului
Înainte de a completa sau de a schimba 

uleiul de motor, asigurați-vă că acesta 
este adecvat pentru motor și că respectă 
recomandările din planul de întreținere 
furnizat împreună cu vehiculul (sau disponibil 
la dealerul PEUGEOT sau la un atelier 
calificat).
Utilizarea unui ulei nerecomandat poate 
invalida garanția comercială în cazul unei 
defecțiuni la motor.

Completare cu ulei de motor
 

 

► Scoateți joja înainte de completare.
► Recuperați ștuțul de umplere cu ulei.
► Deșurubați bușonul de umplere.
► Montați ștuțul de umplere cu ulei în orificiul 
de umplere.
► Completați cu ulei.
► Scoateți ștuțul de umplere cu ulei din orificiul 
de umplere.
► Puneți la loc bușonul de umplere.
► Puneți la loc joja.

Lichid de frână
Nivelul acestui lichid trebuie să fie în 
apropierea reperului „MAX”. În caz 

contrar, verificați uzura plăcuțelor de frână.

Pentru a afla cât de frecvent este necesară 
înlocuirea lichidului de frână, consultați planul de 
întreținere al constructorului.

Dacă efectuați completarea, curățați 
capacul înainte de a-l remonta. Utilizați 

numai lichid de frână DOT4 dintr-un recipient 
sigilat.

Lichidul de direcție asistată
Nivelul acestui lichid trebuie să fie în 
apropierea reperului „MAX”. Acesta 

trebuie verificat cu vehiculul parcat pe teren 
orizontal și cu motorul rece, citind nivelul de pe 
ștuțul de umplere.
Desfaceți bușonul atașat la jojă. Pentru a avea 
acces la bușonul rezervorului, scoateți capacul 
de protecție rotind cu un sfert de tură cele trei 
șuruburi de fixare ale sale, apoi îndepărtați al 
doilea capac amplasat pe bușon.

Lichid de răcire motor
O completare cu acest lichid între două 
revizii este normală.

Este imperativ ca atât verificarea, cât și 
completarea, să fie efectuate cu motorul rece.
Un nivel insuficient creează riscul unor 
deteriorări importante la nivelul motorului.
Nivelul acestui lichid trebuie să se situeze 
în apropierea reperului „MAX”, fără să-l 
depășească.
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7Dacă nivelul se apropie de reperul „MIN” 
sau scade sub acest nivel, este imperativă o 
completare.
Când motorul este cald, temperatura acestui 
lichid este reglată de electroventilator.
Întrucât circuitul de răcire este sub presiune, 
așteptați cel puțin o oră după oprirea motorului 
pentru a interveni.
 

 

Pentru a avea acces la bușonul rezervorului, 
scoateți capacul de protecție rotind cu un sfert 
de tură cele trei șuruburi de fixare ale sale.
Dacă trebuie să completați de urgență, pentru 
a evita riscul de arsuri, înfășurați bușonul într-o 
lavetă și rotiți-l cu două ture, astfel încât să se 
reducă presiunea.
Când presiunea a scăzut, scoateți bușonul și 
completați nivelul.

Verificați periodic nivelul lichidului de 
răcire în funcție de utilizarea vehiculului 

(la fiecare 5.000 km / 3 luni).

Lichid de spălare geamuri și 
faruri

Pentru a controla nivelul sau pentru a 
face o completare cu acest lichid, la 

vehiculele echipate cu spălător de faruri, 
imobilizați vehiculul și opriți motorul.
Capacitatea rezervorului: aproximativ 5,5 litri.
 

 

Pentru a avea acces la bușonul rezervorului, 
trageți ștuțul de umplere telescopic și desfaceți 
bușonul.

Caracteristicile lichidului
Lichidul trebuie completat cu un amestec gata 
de utilizare.
Iarna (la temperaturi sub zero grade), trebuie 
utilizat un lichid care să conțină un agent ce 
previne înghețarea adaptat condițiilor, pentru 
a proteja componentele sistemului (pompă, 
rezervor, conducte etc.).

Nu utilizați niciodată doar apă (risc de 
îngheț, depuneri de calcar etc.).

AdBlue (BlueHDi)
În momentul în care este atins nivelul de 
rezervă, se declanșează o avertizare.
Pentru mai multe informații privind 
Indicatoarele, în special indicatoarele de 
autonomie AdBlue, consultați secțiunea 
corespunzătoare.
Pentru a evita imobilizarea vehiculului în 
conformitate cu reglementările, trebuie să 
completați rezervorul de AdBlue.
Pentru mai multe informații despre AdBlue® 
(BlueHDI) și în special despre completarea cu 
AdBlue, consultați secțiunea corespunzătoare.

Verificări
Dacă nu există indicații contrare, verificați aceste 
subansamble conform indicațiilor din planul 
de întreținere al constructorului și în funcție de 
motorizarea vehiculului.
În caz contrar, apelați la un reparator agreat 
PEUGEOT sau la un service autorizat, pentru 
verificare.

Nu utilizați decât produse recomandate 
de PEUGEOT sau produse de calitate și 

caracteristici echivalente.
În scopul optimizării funcționării 
subansamblelor la fel de importante ca 
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sistemul de frânare, PEUGEOT selectează și 
propune produse cu totul specifice.

Baterie de 12 V
Bateria nu necesită întreținere.
Totuși, verificați regulat strângerea 

colierelor cu șurub (la versiunile fără coliere 
cu eliberare rapidă) și starea de curățenie a 
conexiunilor.

Pentru informații suplimentare despre 
bateria de 12 V și măsurile de precauție 

care trebuie luate înaintea oricăror intervenții, 
consultați secțiunea corespunzătoare.

Versiunile echipate cu sistemul Stop & 
Start au o baterie cu plumb, de 12 V, cu 

tehnologie și caracteristici specifice.
Înlocuirea acesteia trebuie efectuată exclusiv 
de un reparator agreat PEUGEOT sau un 
service autorizat.

Filtru de aer
În funcție de mediu și de utilizarea 
vehiculului (de exemplu: atmosferă cu 

praf, conducere în mediu urban), schimbați-l, 
dacă este necesar, de două ori mai des.

Filtru de habitaclu
În funcție de mediu și de utilizarea 
vehiculului (de exemplu: atmosferă cu 

praf, conducere în mediu urban), schimbați-l, 
dacă este necesar, de două ori mai des.

Un filtru de habitaclu îmbâcsit poate 
deteriora performanțele sistemului de aer 

condiționat și poate genera mirosuri 
neplăcute.

Filtru de ulei
Schimbați filtrul de ulei la fiecare 
schimbare a uleiului de motor.

Filtru de particule (diesel)
În completarea catalizatorului, acest filtru 
contribuie activ la păstrarea calității aerului, 
reținând particulele poluante nearse. Reține ți 
particulele negre de funingine.

Funcționarea
Acest filtru, integrat în sistemul de eșapament, 
reține particulele de funingine. Unitatea de 
comandă a motorului gestionează eliminarea 
periodică automată a particulelor de funingine 
(regenerare).
Procedura de regenerare se declanșează în 
funcție de cantitatea de particule captate de 
filtru și de condițiile de utilizare a vehiculului. 
În această etapă puteți observa unele 
fenomene – creșterea turației la ralanti, pornirea 
electroventilatorului, creșterea cantității de fum 
și a temperaturii gazelor de eșapament – care 

nu afectează nici funcționarea vehiculului, nici 
mediul.

Câteodată, după o funcționare prelungită 
a vehiculului la viteză foarte mică sau la 

ralanti, la accelerare pot ieși vapori de apă din 
toba de eșapament. Acestea nu afectează 
funcționarea vehiculului și nu au niciun efect 
asupra mediului înconjurător.

Din cauza temperaturii mai ridicate a 
gazelor evacuate în urma funcționării 

normale a filtrului de particule, nu este 
recomandat să opriți vehiculul pe materiale 
inflamabile (iarbă, frunze uscate, ace de pin 
etc.) pentru a evita orice risc de incendiu.

Colmatare / regenerare
Dacă exista riscul de colmatare a filtrului, 
acest martor se aprinde și se afișează un 

mesaj pe ecranul tabloului de bord.
Această avertizare indică începutul colmatării 
filtrului de particule (în condiții de deplasare în 
trafic urban o perioada foarte lungă de timp: 
viteza redusă, ambuteiaje etc.).
Pentru regenerarea filtrului, se recomandă 
să rulați – imediat ce condițiile de trafic și 
prevederile legale permit acest lucru – cu 
o viteză de cel puțin 60 km/h, cu o turație 
a motorului de peste 2.000 rot/min, timp de 
aproximativ 15 minute (până la stingerea 
martorului luminos și/sau dispariția mesajului).

Evitați, pe cât posibil, să opriți motorul înainte 
de finalizarea regenerării filtrului; întreruperile 
repetate pot duce la degradarea prematură 
a uleiului de motor. Nu se recomandă ca 
procedura de regenerare a filtrului să fie 
finalizată cu vehiculul oprit.

Defecțiune
Dacă această avertizare persistă, nu o 
ignorați: indică faptul că a apărut o disfuncție 
în ansamblul sistem de eșapament/filtru de 
particule.
Apelați la un dealer PEUGEOT sau la un service 
autorizat pentru verificarea ansamblului.

Cutie de viteze manuală
Cutia de viteze nu necesită întreținere 
(uleiul nu trebuie schimbat).

Plăcuțe de frână
Uzura frânelor depinde de stilul de 
condus, mai ales pentru vehiculele 

folosite în orașe, pe distanțe scurte. Verificarea 
stării frânelor se poate impune chiar și între 
revizii.
Dacă nu există scurgeri, scăderea nivelului 
lichidului de frână indică o uzură a plăcuțelor de 
frână.

Dacă se aprinde acest martor de 
avertizare, apelați la un dealer PEUGEOT 

sau atelier calificat pentru verificarea plăcuțelor 
de frână.
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7Evitați, pe cât posibil, să opriți motorul înainte 
de finalizarea regenerării filtrului; întreruperile 
repetate pot duce la degradarea prematură 
a uleiului de motor. Nu se recomandă ca 
procedura de regenerare a filtrului să fie 
finalizată cu vehiculul oprit.

Defecțiune
Dacă această avertizare persistă, nu o 
ignorați: indică faptul că a apărut o disfuncție 
în ansamblul sistem de eșapament/filtru de 
particule.
Apelați la un dealer PEUGEOT sau la un service 
autorizat pentru verificarea ansamblului.

Cutie de viteze manuală
Cutia de viteze nu necesită întreținere 
(uleiul nu trebuie schimbat).

Plăcuțe de frână
Uzura frânelor depinde de stilul de 
condus, mai ales pentru vehiculele 

folosite în orașe, pe distanțe scurte. Verificarea 
stării frânelor se poate impune chiar și între 
revizii.
Dacă nu există scurgeri, scăderea nivelului 
lichidului de frână indică o uzură a plăcuțelor de 
frână.

Dacă se aprinde acest martor de 
avertizare, apelați la un dealer PEUGEOT 

sau atelier calificat pentru verificarea plăcuțelor 
de frână.

După spălarea vehiculului, atunci când 
umiditatea este crescută, sau iarna se 

poate forma gheață pe discurile și pe 
plăcuțele de frână: eficacitatea sistemului de 
frânare poate scădea. Efectuați ușoare 
manevre de frânare, pentru a usca și a 
dezgheța frânele.

Stare de uzură a discurilor 
de frână

Pentru orice informație referitoare la 
verificarea stării de uzură a discurilor de 

frână, contactați un reparator agreat PEUGEOT 
sau un service autorizat.

Frână de parcare manuală
Dacă observați că frâna de parcare are 
cursă prea lungă sau a pierdut din 

eficacitate, se impune o ajustare, chiar și între 
două revizii.
Acest sistem trebuie verificat de un dealer 
PEUGEOT sau de un atelier calificat.

Filtru de motorină
Filtrul de motorină este amplasat în 
compartimentul motorului, în apropierea 
rezervorului de lichid de frână.

Dacă se aprinde acest martor, purjați 
filtrul pentru a elimina apa din acesta.

Puteți purja filtrul la intervale regulate, la fiecare 
schimb de ulei.

Golirea apei din filtru
 

 

► Racordați un furtun transparent la capul 
șurubului de purjare 1.
► Așezați celălalt capăt al furtunului transparent 
într-un recipient.
► Slăbiți șurubul de purjare 2.
► Puneți contactul.
► Așteptați să se oprească pompa de golire.
► Decuplați contactul.
► Strângeți șurubul de purjare 2.
► Scoateți, apoi goliți furtunul transparent și 
recipientul.
► Porniți motorul.
► Asigurați-vă că nu există scurgeri.

Motoarele HDi utilizează o tehnologie 
avansată. Pentru orice intervenție este 

necesară o calificare specială acordată de 
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rețeaua de dealeri PEUGEOT sau de un 
atelier calificat.

Roți și pneuri
Presiunea de umflare a tuturor pneurilor, 
inclusiv a roții de rezervă, trebuie 

verificată la pneurile „reci”.
Presiunile indicate pe eticheta de presiuni în 
pneuri sunt valabile pentru pneuri „reci”. Dacă ați 
rulat mai mult decât 10 minute sau 10 kilometri 
cu peste 50 km/h, pneurile sunt calde; adăugați 
0,3 bari (30 kPa) la presiunile indicate pe 
etichetă.

Presiunea insuficientă duce la creșterea 
consumului de carburant. Presiunea 

necorespunzătoare în pneuri provoacă uzura 
prematură a pneurilor și afectează ținuta de 
drum a vehiculului - pericol de accident!

Rularea cu pneurile uzate sau deteriorate reduce 
randamentul frânării și afectează ținuta de 
drum a vehiculului. Se recomandă verificarea 
periodică a stării pneurilor (suprafața de rulare și 
taloanele) și a jantelor, precum și a ventilelor.
Când indicatorii de uzură nu mai apar pe banda 
de rulare, adâncimea canelurilor este mai mică 
de 1,6 mm; este imperativ să înlocuiți pneurile.
Utilizarea unor roți și pneuri diferite de cele 
specificate poate afecta durata de viață a 
pneurilor, mișcarea roților, garda la sol și 
vitezometrul. De asemenea, poate afecta ținuta 
de drum.

Montarea unor pneuri diferite pe punțile față, 
respectiv spate poate duce la funcționarea 
incorectă a sistemului ESC.

AdBlue® (Motoare 
BlueHDi)
 

 

Pentru a proteja mediul înconjurător și pentru 
a se conforma prevederilor standardului Euro 
6, fără a afecta performanțele sau consumul 
de carburant al motoarelor Diesel, PEUGEOT 
a ales pentru tratarea gazelor de eșapament 
un dispozitiv care asociază sistemul SCR 
(Reducere Catalitică Selectivă) și filtrul de 
particule (FAP).

Sistemul SCR
Cu ajutorul lichidului AdBlue®, care conține 
uree, un catalizator transformă până la 85% din 
oxizii de azot (NOx) în azot și apă, substanțe 
inofensive pentru sănătate și mediul înconjurător.

AdBlue® se păstrează într-un rezervor special, 
cu capacitatea de aproximativ 19 litri.
Acesta dispune de un ștuț de umplere extern, 
amplasat în trapa de carburant, sub ștuțul de 
umplere al rezervorului de carburant, închis cu 
un bușon albastru.
Capacitatea sa permite o autonomie de rulare de 
aproximativ 6.000 km (care poate varia în mare 
măsură în funcție de stilul de conducere și de 
tipul de vehicul).
În momentul în care autonomia rămasă atinge 
2.400 km, adică în momentul în care a fost atins 
nivelul de rezervă, se declanșează un sistem de 
avertizare. 

Dacă rezervorul de AdBlue® este gol, 
pornirea motorului este împiedicată de 

un sistem impus de lege. 
Dacă sistemul SCR este defect, nivelul de 
emisii al vehiculului nu mai corespunde 
standardului Euro 6: vehiculul devine poluant.
În cazul unei defecțiuni confirmate a 
sistemului SCR, trebuie să mergeți cât mai 
curând la un dealer PEUGEOT sau la un 
atelier calificat: după parcurgerea a 400 
km, se va activa automat un sistem care 
împiedică pornirea motorului.

Înghețarea lichidului AdBlue®

AdBlue® îngheață la temperaturi mai mici 
de aproximativ -11 °C.
Sistemul SCR include un dispozitiv de 
încălzire a rezervorului de aditiv AdBlue®, 

ceea ce permite rularea în condiții de frig 
extrem.

Alimentare cu AdBlue®

Se recomandă să completați cu AdBlue® la prima 
avertizare privind atingerea nivelului de rezervă.

Pentru funcționarea corectă a sistemului 
SCR:

– Utilizați exclusiv lichid AdBlue® care 
respectă standardul ISO 22241.
– Nu transferați niciodată lichidul AdBlue® în 
alt recipient, deoarece acest lucru îi afectează 
puritatea.
– Nu diluați niciodată AdBlue® cu apă.

Puteți obține AdBlue® de la un dealer PEUGEOT 
sau un atelier calificat.

De asemenea, puteți vizita o stație de 
distribuție echipată cu pompe de 

AdBlue®, concepute special pentru vehiculele 
particulare.

Recomandări pentru depozitare
AdBlue® îngheață la aproximativ -11 °C și 
se deteriorează la temperaturi peste +25°C. 
Recipientele trebuie să fie depozitate într-un loc 
răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.
În aceste condiții, lichidul poate fi păstrat cel 
puțin un an.
Dacă lichidul a înghețat, va putea fi utilizat după 
dezghețare completă, la temperatura camerei.
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7ceea ce permite rularea în condiții de frig 
extrem.

Alimentare cu AdBlue®

Se recomandă să completați cu AdBlue® la prima 
avertizare privind atingerea nivelului de rezervă.

Pentru funcționarea corectă a sistemului 
SCR:

– Utilizați exclusiv lichid AdBlue® care 
respectă standardul ISO 22241.
– Nu transferați niciodată lichidul AdBlue® în 
alt recipient, deoarece acest lucru îi afectează 
puritatea.
– Nu diluați niciodată AdBlue® cu apă.

Puteți obține AdBlue® de la un dealer PEUGEOT 
sau un atelier calificat.

De asemenea, puteți vizita o stație de 
distribuție echipată cu pompe de 

AdBlue®, concepute special pentru vehiculele 
particulare.

Recomandări pentru depozitare
AdBlue® îngheață la aproximativ -11 °C și 
se deteriorează la temperaturi peste +25°C. 
Recipientele trebuie să fie depozitate într-un loc 
răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.
În aceste condiții, lichidul poate fi păstrat cel 
puțin un an.
Dacă lichidul a înghețat, va putea fi utilizat după 
dezghețare completă, la temperatura camerei.

Nu depozitați niciodată recipientele de 
AdBlue® în vehicul.

Măsuri de precauție în timpul utilizării
AdBlue® este o soluție pe bază de uree. Acest 
lichid este neinflamabil, incolor și inodor (când 
este păstrat într-un loc răcoros).
Dacă ajunge în contact cu pielea, spălați zona 
respectivă cu multă apă și săpun. Dacă ajunge 
în ochi, clătiți imediat cu multă apă sau cu o 
soluție pentru spălarea ochilor, timp de cel puțin 
15 minute. Dacă aveți senzații de arsură sau de 
iritație persistente, consultați un medic.
În caz de ingerare, clătiți imediat gura cu apă 
curată, apoi beți multă apă.
În anumite condiții (de exemplu, la temperaturi 
înalte), nu se poate exclude riscul de degajare a 
vaporilor de amoniac: nu inhalați vaporii. Vaporii 
de amoniac irită mucoasele (ochii, nasul și gura).

Păstrați lichidul în recipientul său original 
AdBlue® și nu-l lăsați la îndemâna 

copiilor.

Procedura
Înainte de a începe completarea, asigurați-vă 
că vehiculul este parcat pe o suprafață plană și 
orizontală.
În timpul iernii, verificați dacă temperatura din 
vehicul este mai mare decât -11 °C. Dacă nu, 
fiind înghețat, aditivul AdBlue® nu poate fi turnat 
în rezervor. Parcați vehiculul într-un loc mai 

cald, timp de câteva ore, pentru a putea efectua 
completarea.

Nu turnați niciodată AdBlue® în rezervorul 
de motorină.

Dacă stropiti cu AdBlue® sau apar 
scurgeri pe caroserie, clătiți imediat cu 

apă rece sau ștergeți cu o lavetă umedă.
Dacă lichidul s-a cristalizat, îndepărtați-l cu un 
burete și apă fierbinte.

Important: în cazul adăugării după o 
pană provocată de lipsa de AdBlue, 

trebuie să așteptați aproximativ 5 minute 
înainte de a pune contactul, fără a deschide 
ușa conducătorului, fără a debloca 
vehiculul și fără a aduce cheia electronică 
în habitaclu.
Puneți contactul și, după un interval de 
așteptare de 10 secunde, porniți motorul.

► Decuplați contactul și scoateți cheia din 
contactor pentru a opri motorul.
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Informații practice

 

► Rotiți bușonul albastru al AdBlue® cu a 
6-a parte a unei ture în sens invers acelor de 
ceasornic și scoateți-l.

Completarea

► Cu un recipient de AdBlue®: după ce verificați 
data de expirare, citiți cu atenție instrucțiunile 
de pe etichetă înainte de a turna conținutul în 
rezervorul de AdBlue al vehiculului.
► Cu o pompă de AdBlue®: introduceți pistoletul 
și completați rezervorul până la întreruperea 
automată a pistoletului.

Pentru a nu umple excesiv rezervorul de 
AdBlue®:

– Adăugați între 10 și 13 litri utilizând 
recipiente de AdBlue®.
– Opriți după întreruperea automată a 
pistoletului dacă alimentați la o pompă.

Sistemul înregistrează doar completări cu cel 
puțin 5 litri de AdBlue®.

Dacă rezervorul de AdBlue® este complet 
gol - fapt confirmat de mesajul 

„Completați nivelul de AdBlue: Pornire 
imposibilă” - este esențial să adăugați cel 
puțin 5 litri.

După umplere

► Puneți la loc bușonul albastru pe ștuțul de 
rezervor și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic 
până la capăt (a 6-a parte a unei ture).
► Închideți trapa de carburant.

Nu eliminați recipientele de AdBlue® 
împreună cu deșeurile menajere.

Puneți-le într-un container prevăzut în acest 
scop sau predați-le la punctul de vânzare.
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8Kit de depanare provizorie 
pneuri
Acest kit de depanare provizorie pneuri este 
păstrat într-o geantă, aflată într-una din ușile 
față.
 

 

Acesta include:
– un cartuș A, care conține produs de etanșare, 
prevăzut cu: 

• o țeavă de umplere B,
• un autocolant C, care indică „80 km/h max.”, 

pe care conducătorul trebuie să-l aplice 
într-un loc vizibil (pe planșa de bord) după 
repararea pneului,

– un ghid de utilizare rapidă a kitului de 
depanare,
– un compresor D prevăzut cu manometru și 
racorduri,
– adaptoare pentru umflarea diferitelor piese.

Repararea unui pneu
► Acționați frâna de parcare.
 

 

► Desfaceți capacul ventilului de pneu, 
desfășurați furtunul de umplere B și înșurubați 
inelul E pe ventil.
► Asigurați-vă că întrerupătorul F al 
compresorului se află în poziția 0 (oprit).
► Porniți motorul.
► Introduceți fișa G în cea mai apropiată priză 
de curent de pe vehicul.
► Acționați compresorul aducând întrerupătorul 
F în poziția I (pornit).
► Umflați pneul la presiunea de 5 bari.
Pentru a obține o măsurătoare mai precisă, se 
recomandă să verificați valoarea presiunii pe 
manometrul H cu compresorul oprit.
► Dacă nu se atinge o presiune de cel puțin 
3 bari în 5 minute, deconectați compresorul 
de la ventil și de la priza de curent, apoi mutați 
vehiculul în față cu aproximativ 10 metri pentru 

a distribui materialul de etanșare în interiorul 
pneului.
► Repetați apoi procedura de umflare:

• dacă nu se obține o presiune de cel puțin 3 
bari în termen de 10 minute, opriți vehiculul: 
pneul este prea deteriorat și nu poate fi 
reparat. Contactați un dealer PEUGEOT sau 
un atelier calificat.

• dacă presiunea pneului a ajuns la 5 bari, 
reporniți imediat.

► După ce conduceți aproximativ 10 minute, 
opriți și verificați din nou presiunea pneului.
► Restabiliți presiunea corectă în conformitate 
cu eticheta de pe stâlpul de pe partea șoferului 
și contactați un dealer PEUGEOT sau un atelier 
calificat cât mai curând posibil.

Acest kit de depanare și cartușele de 
înlocuire sunt disponibile la un dealer 

PEUGEOT.

Verificarea și restabilirea 
presiunii
Compresorul poate fi utilizat doar pentru a 
verifica și restabili presiunea.
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Martorii acestora se sting și sistemul redevine în 
întregime operațional.
Acest mod se dezactivează automat dacă 
depășiți viteza de aproximativ 5 km/h.
După securizarea vehiculului, efectuați 
operațiunile de mai jos în această ordine:
1- Luați sculele.
2- Scoateți roata de rezervă din carcasa ei.
3- Poziționați cricul.
4- Înlocuiți roata defectă.
5- Depozitați roata defectă.

1 - Accesul la scule
Acestea se află într-o cutie, sub scaunul 
pasagerului din față.
 

 

► Rotiți butonul cu un sfert de tură, apoi trageți 
trusa de scule.
► După utilizare, apăsați pe buton, apoi rotiți cu 
un sfert de tură pentru blocarea cutiei.
 

 

► Deconectați furtunul I și conectați-l direct 
la ventilul pneului; cartușul va fi conectat la 
compresor și materialul de etanșare nu va fi 
injectat.
Dacă pneul trebuie dezumflat, conectați furtunul 
I la ventilul pneului și apăsați butonul galben 
amplasat în partea centrală a comutatorului 
compresorului.

Înlocuirea cartușului
 

 

Pentru a înlocui cartușul cu material de etanșare, 
procedați astfel:
► Deconectați furtunul I.
► Rotiți cartușul de înlocuit în sens antiorar și 
ridicați-l.
► Introduceți noul cartuș și rotiți-l în sens orar.
► Reconectați furtunul I și conectați țeava B la 
locul ei.

Cartușul conține etilenglicol, care este 
nociv în caz de ingestie și irită ochii.

Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor.

După utilizare, nu aruncați cartușul în 
mediul înconjurător. Predați-l în rețeaua 

PEUGEOT sau unei organizații care se ocupă 
cu recuperarea acestor recipiente.

Roată de rezervă
Parcare
► Opriți într-un loc unde nu deranjați circulația: 
terenul trebuie să fie orizontal, stabil și 
nealunecos.
► Dacă drumul este înclinat sau deteriorat, 
blocați roțile cu pene.
► Dacă vehiculul este echipat cu cutie de viteze 
manuală, cuplați prima treaptă, apoi decuplați 
contactul pentru a bloca roțile.
► Acționați frâna de staționare și verificați 
aprinderea martorului pe tabloul de bord.

► Pasagerii trebuie să coboare din vehicul și să 
aștepte într-un loc sigur.
► Îmbrăcați o vestă reflectorizantă și 
semnalizați vehiculul imobilizat, cu mijloacele 
impuse de legea din țara în care vă aflați 
(triunghi reflectorizant, lumini de avarie etc.).
► Luați sculele de la bord.

Particularitate a suspensiilor 
pneumatice
Dacă vehiculul este echipat astfel, activați modul 
de ridicare a vehiculului înainte de ridicarea 
acestuia pe cric.
 

 

Pentru vehiculele cu volan pe dreapta, butoanele 
se află în dreapta volanului.
► Cu contactul pus, țineți apăsate ambele 
butoane 1 și 2 timp de cel puțin 5 secunde.
Martorii acestora se aprind continuu.
► Pentru a ieși din acest mod, țineți apăsate 
butoanele 1 și 2 timp de cel puțin 5 secunde.
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8Martorii acestora se sting și sistemul redevine în 
întregime operațional.
Acest mod se dezactivează automat dacă 
depășiți viteza de aproximativ 5 km/h.
După securizarea vehiculului, efectuați 
operațiunile de mai jos în această ordine:
1- Luați sculele.
2- Scoateți roata de rezervă din carcasa ei.
3- Poziționați cricul.
4- Înlocuiți roata defectă.
5- Depozitați roata defectă.

1 - Accesul la scule
Acestea se află într-o cutie, sub scaunul 
pasagerului din față.
 

 

► Rotiți butonul cu un sfert de tură, apoi trageți 
trusa de scule.
► După utilizare, apăsați pe buton, apoi rotiți cu 
un sfert de tură pentru blocarea cutiei.
 

 

A. Cap tubular lung
B. Bară
C. Cric
D. Cheie pentru demontarea roților
E. Șurubelniță (mâner și capete)
F. Inel de remorcare detașabil

2 - Scoateți roata de rezervă 
din carcasa ei

Pentru a facilita această acțiune, ridicați 
partea din spate a vehiculului.

Roata de rezervă este specifică 
vehiculului dvs.; nu o utilizați la alte 

modele de vehicule.
De asemenea, nu utilizați roți de rezervă de la 
alt model pe vehiculul dvs.
Aceste instrucțiuni se aplică și prezoanelor.

Cu roți cu jantă de oțel:
 

 

H. Mâner
I. Etrier

Cu roți cu jantă de aluminiu:
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3 - Așezați cricul
Asigurați-vă că cricul este perfect stabil.
Dacă solul este alunecos sau instabil, 

cricul poate ceda. Pericol de rănire!
 

 

Aveți grijă să poziționați cricul doar în 
punctele 1 sau 2 sub vehicul, astfel încât 

capul cricului să fie bine centrat în zona de 
contact a vehiculului. În caz contrar, vehiculul 
poate fi deteriorat și/sau cricul poate ceda.

Asigurați-vă că pasagerii sunt în 
siguranță (s-au îndepărtat de vehicul).

Nu puneți niciodată mâna sau capul în 
pasajul roții.

 

 

H. Mâner
I. Etrier
J. Consolă
K. Prezon

Șurubul de fixare a roții de rezervă se află sub 
bara de protecție spate, pe partea dreaptă.
 

 

► Instalați capul tubular lung A, cheia pentru 
demontarea roților D și bara B pe șurubul de 
fixare.

► Rotiți ansamblul în sens antiorar pentru a 
coborî roata.
► Rotiți până la punctul de blocare a troliului, 
indicat de îngreunarea manevrei și de faptul că 
crestătura G nu este vizibilă.
► După derularea completă a cablului, scoateți 
roata de rezervă.
Cu roți cu jantă de oțel:
 

 

► Deșurubați mânerul H.
► Scoateți etrierul I din partea exterioară a roții 
cu jantă de oțel.
Cu roți cu jantă de aluminiu:
 

 

► Desfaceți cele trei șuruburi de fixare K.
► Deșurubați mânerul H.
► Scoateți consola J de la etrierul I.
► Scoateți roata de rezervă și amplasați-o 
lângă roata de înlocuit.
► Dacă este posibil, blocați cu o cală roata 
diametral opusă cu cea pe care doriți să o 
înlocuiți.
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83 - Așezați cricul
Asigurați-vă că cricul este perfect stabil.
Dacă solul este alunecos sau instabil, 

cricul poate ceda. Pericol de rănire!
 

 

Aveți grijă să poziționați cricul doar în 
punctele 1 sau 2 sub vehicul, astfel încât 

capul cricului să fie bine centrat în zona de 
contact a vehiculului. În caz contrar, vehiculul 
poate fi deteriorat și/sau cricul poate ceda.

Asigurați-vă că pasagerii sunt în 
siguranță (s-au îndepărtat de vehicul).

Nu puneți niciodată mâna sau capul în 
pasajul roții.

 

 

Nu vă așezați niciodată sub un vehicul 
ridicat numai pe cric (folosiți un suport 

fix).
Nu utilizați:
– cricul pentru alte acțiuni decât ridicarea 
vehiculului,
– un alt cric decât cel furnizat de constructor.

Cricul trebuie utilizat numai pentru 
înlocuirea unei roți cu pană.

Cricul nu necesită întreținere.
Cricul respectă standardele europene definite 
în Directiva referitoare la echipamente tehnice 
2006/42/CE.

Anumite părți ale cricului, cum ar fi filetul 
sau articulațiile, pot produce vătămări; nu 

le atingeți.
Îndepărtați cu grijă toate urmele de lubrifiant.

În față
 

 

► Așezați cricul C în punctul 1 sub caroserie, în 
apropierea roții din față.
În spate
 

 

Cricul trebuie amplasat la aproximativ 60 
cm de marginea roții din spate.
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► Așezați cricul C în punctul 2 în locașul 
prevăzut în acest scop.
Particularitate a treptei laterale
 

 

Dacă vehiculul este prevăzut cu această 
componentă, așezați cricul la 45°, astfel încât să 
nu atingă treapta laterală.

4 - Înlocuiți roata defectă
► Scoateți capacul de roată (în funcție de 
versiune) folosind șurubelnița E pe post de 
pârghie.
► Deblocați prezoanele folosind cheia pentru 
demontarea roților D și bara B.

Pentru mai multe informații despre 
Poziționarea cricului, consultați 

secțiunea corespunzătoare.

► Asigurați-vă că cricul este stabil și așezat 
corect sub caroserie.
 

 

► Folosind cheia pentru demontarea roților D și 
bara B, extindeți cricul suficient pentru degajarea 
roții.

Pentru a facilita degajarea roții, este 
necesar un spațiu de aproximativ 2 - 3 

cm între sol și anvelopă.
Dacă roata este puternic perforată/
deteriorată, creșteți spațiul, dar nu acționați 
cricul până la poziția maximă de ridicare.

 

 

► Desfaceți complet prezoanele și scoateți 
roata de reparat.
► Asigurați-vă că suprafețele de sprijin ale roții 
de rezervă, prezoanele și locașurile acestora 
sunt curate și nu prezintă impurități ce ar putea 
provoca desfacerea șuruburilor de fixare.

Nu lubrifiați prezoanele înainte de a le 
înșuruba: acestea s-ar putea desface în 

mod spontan.
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8

 

► Montați roata de rezervă aliniind cele 2 orificii 
M cu cele 2 tije N corespunzătoare.
► Înșurubați inițial prezoanele cu mâna.
 

 

Înșurubați prezoanele în această ordine. 

 

 

► Strângeți ușor folosind cheia pentru 
demontarea roților D și bara B.
► Coborâți vehiculul folosind cheia pentru 
demontarea roților D și bara B, apoi scoateți 
cricul.
► Strângeți din nou prezoanele folosind cheia 
pentru demontarea roților D și bara B.

Verificați cât mai curând dacă prezoanele 
sunt strânse corect, precum și presiunea 

roții de rezervă, la un dealer din rețeaua 
Producătorului sau la un atelier calificat.
Reparați roata cu pană și remontați-o pe 
vehicul cât mai curând.

Dacă vehiculul este echipat cu un sistem 
de detectare a pneurilor dezumflate, 

controlați presiunea din pneuri și reinițializați 
sistemul.

5 - Depozitați roata defectă
Trebuie să amplasați roata de reparat sau roata 
de rezervă sub vehicul pentru a bloca sistemul 
troliului.

Asigurați-vă că aceasta este bine fixată 
în compartimentul ei de sub podea.

O poziționare incorectă a roții poate afecta 
siguranța.

► Așezați roata în partea din spate a 
vehiculului.
Cu roți cu jantă de oțel:
 

 

► Agățați consola I pe partea exterioară.
► Înșurubați mânerul H pentru a fixa consola la 
roata cu jantă din oțel.
Cu roți cu jantă de aluminiu:
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Tip B Bec tip baionetă: apăsați pe bec 
apoi rotiți-l în sens contrar acelor de 
ceasornic.

Tip C Bec cilindric: desprindeți cu grijă 
contactele.

Tip D Bec cu halogen: degajați arcul de 
blocare din locașul său.

Lumini față
 

 

 

 

 

► Amplasați consola J pe etrierul I.
► Înșurubați mânerul H.
► Înșurubați cele trei șuruburi de fixare K ale 
etrierului I la janta din aluminiu.
 

 

► Instalați capul tubular lung A, cheia pentru 
demontarea roților D și bara B pe șurubul de 
fixare.
► Rotiți ansamblul în sens orar pentru a 
înfășura complet cablul și a ridica roata cât mai 
mult posibil sub vehicul.

► Verificați ca roata să fie în poziție orizontală 
sub podeaua vehiculului și crestătura G a 
troliului să fie vizibilă.
► Puneți la loc sculele și capacul de roată (în 
funcție de versiune).

Pentru mai multe informații despre 
Elementele de identificare ale 

vehiculului și în special eticheta cu presiunile 
din pneuri, consultați secțiunea 
corespunzătoare.

Înlocuirea unui bec
Proiectoarele sunt dotate cu geamuri din 
policarbonat, acoperite cu lac de 

protecție:
► nu le curățați cu lavete uscate sau 
abrazive, nici cu produse pe bază de 
detergenți sau solvenți,
► utilizați un burete și soluție de apă cu 
săpun sau un produs cu pH neutru,
► utilizând sistemul de spălare de înaltă 
presiune pentru a curăța petele persistente, 
nu îndreptați mult timp pistolul spre 
proiectoare, farurilor sau contururilor acestora 
pentru a evita deteriorarea lacului de protecție 
și a garniturii de etanșare.

Becul se schimbă după tăierea 
contactului, dacă farul este stins de mai 

multe minute. Pericol de arsuri grave!
► Nu atingeți direct becul: utilizați lavete fără 
scame.
Este absolut necesară utilizarea exclusivă 
a becurilor anti-ultraviolet (UV), pentru a nu 
deteriora proiectorul.
Înlocuiți întotdeauna un bec defect cu altul 
nou de același tip și cu aceleași caracteristici.

În unele condiții de climă (temperatură 
scăzută, umiditate), este normală apariția 

fenomenului de aburire a suprafeței interioare 
a farurilor și a luminilor din spate; acesta 
dispare în câteva minute, după aprinderea 
luminilor.

Tipuri de becuri
Pe vehicul sunt montate mai multe tipuri de 
becuri. Pentru a le demonta:
 

 

Tip A Bec în întregime din sticlă: trageți ușor, 
deoarece este montat prin presare.
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8Tip B Bec tip baionetă: apăsați pe bec 
apoi rotiți-l în sens contrar acelor de 
ceasornic.

Tip C Bec cilindric: desprindeți cu grijă 
contactele.

Tip D Bec cu halogen: degajați arcul de 
blocare din locașul său.

Lumini față
 

 

 

 

1. Lumini de drum
2. Lumini de întâlnire
3. Lumini semnalizatoare de direcție
4. Lumini de poziție / Lumini de zi

► Deschideți capota motorului și fixați 
corespunzător tija de susținere.
► Pentru a avea acces la lumini și becuri, 
treceți mâna prin spatele blocului optic.
Dacă este necesar, scoateți blocul optic:
 

 

► În funcție de țara de comercializare, scoateți 
spuma de protecție împotriva înghețului 
glisând-o în lateral, spre exterior.
► Deconectați conectorul electric îndepărtând 
inelul său de blocare.
► Îndepărtați cele două șuruburi de fixare ale 
blocului optic.

► Deplasați blocul optic spre centrul vehiculului 
pentru a-l extrage din glisierele sale. Aveți grijă la 
tija de susținere a capotei din partea stângă.

Lumini de drum
Tip D, H7 - 55W
► Îndepărtați capacul trăgând de lamela din 
cauciuc.
► Deconectați conectorul electric.
► Eliberați resortul de blocare apăsând pe 
clema centrală.
► Înlocuiți becul, având grijă ca partea metalică 
să se alinieze cu canelura de pe soclu.

Lumini de întâlnire
Tip D, H7 - 55W
► Îndepărtați capacul trăgând de lamela din 
cauciuc.
► Deconectați conectorul electric.
► Eliberați resortul de blocare apăsând pe 
clema centrală.
► Înlocuiți becul, având grijă ca partea metalică 
să se alinieze cu canelurile din soclu.

Lumini semnalizatoare de direcție
Tip A, WY21W - 21W
► Îndepărtați capacul trăgând de lamela din 
cauciuc.
► Deșurubați suportul becului cu un sfert de 
tură, în sens invers acelor de ceas.
► Înlocuiți becul.
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Lumini de poziție stânga și 
dreapta
Tip A, W5W - 5W
 

 

► Desfaceți cele două șuruburi de fixare, dacă 
există pe vehicul (dimensiunea L4).
► Trageți suportul becului pentru a-l elibera din 
pinii de fixare.
► Scoateți becul și înlocuiți-l.

Plafoniere
Tip C, 12V 10W - 10W
 

Lumini de poziție / Lumini de zi
Tip B, W21/5W - 21W și 5W
► Îndepărtați capacul trăgând de lamela din 
cauciuc.
► Deșurubați suportul becului cu un sfert de 
tură, în sens invers acelor de ceas.
► Înlocuiți becul.

Lumini de zi cu LED-uri
 

 

Aceste diode electroluminiscente (LED) sunt 
utilizate ca lumini de zi și ca lumini de poziție.
În cazul în care vehiculul este echipat cu lumini 
de zi cu LED-uri, contactați un dealer PEUGEOT.

Lumini anticeață față
Tip D, H11-55W
► Întoarceți roata complet spre interior.
 

 

► Scoateți șurubul amplasat în pasajul roții.
► Îndepărtați panoul de protecție.
 

 

► Scoateți clema de fixare și decuplați 
conectorul electric.
► Răsuciți și scoateți suportul becului.
► Înlocuiți becul, având grijă ca partea metalică 
să se alinieze cu canelurile din soclu.

Înlocuirea becurilor cu halogen trebuie 
făcută după câteva minute de la 

stingerea farurilor (pericol de arsuri grave). 
Nu atingeți direct becul cu degetele; utilizați 
lavete fără scame.
La terminarea fiecărei operațiuni, verificați 
corecta funcționare a luminilor.

Semnalizatoare de direcție 
laterale
Tip A, W16WF - 16W
 

 

► Deplasați sticla oglinzii retrovizoare pentru a 
avea acces la șuruburi.
► Scoateți cele două șuruburi de fixare.
► Trageți suportul becului pentru a-l elibera din 
pinii de fixare.
► Scoateți becul și înlocuiți-l.
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8Lumini de poziție stânga și 
dreapta
Tip A, W5W - 5W
 

 

► Desfaceți cele două șuruburi de fixare, dacă 
există pe vehicul (dimensiunea L4).
► Trageți suportul becului pentru a-l elibera din 
pinii de fixare.
► Scoateți becul și înlocuiți-l.

Plafoniere
Tip C, 12V 10W - 10W
 

 

Față/Spate
► Apăsați pe punctele indicate de săgeți, apoi 
scoateți plafoniera.
► Deschideți panoul de protecție.
► Scoateți becul separând cele două contacte.
► Asigurați-vă că becurile noi sunt bine fixate 
între cele două contacte.
► Închideți panoul de protecție.
► Fixați plafoniera în locașul ei și asigurați-vă 
că este blocată.

Lumini spate
 

 

1. Lumini de stop
Tip B, P21W - 21W

2. Lumini de stop / Lumini de poziție
Tip B, P21/5W - 21W și 5W

3. Lumini semnalizatoare de direcție
Tip B, PY21W - 21W

4. Lumini de mers înapoi
Tip A, W16W - 16W

5. Lumină anticeață
Tip A, W16W - 16W

Pentru mai multe informații despre 
Tipurile de becuri, consultați secțiunea 

corespunzătoare.

► Scoateți becul defect, apoi deschideți ușile 
din spate.
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► Scoateți panoul de acces corespunzător 
îndepărtând cele șapte șuruburi de fixare ale 
sale (furgon).
sau
► Scoateți panoul de acces corespunzător 
trăgând de mâner pentru a-l desface (combi).
► Deconectați conectorul electric apăsând pe 
lamela sa centrală.
► Îndepărtați cele două piulițe de fixare ale 
blocului optic.
► Trageți blocul optic dinspre exterior.
 

 

► Îndepărtați cele șase șuruburi de fixare de la 
suportul becului.
► Deschideți cele trei lamele de siguranță și 
scoateți suportul becului din carcasa sa.
► Înlocuiți becul.
► Desfășurați aceste operațiuni în ordine 
inversă pentru a remonta becurile.

Luminile plăcuței de 
înmatriculare
Tip C, C5W - 5W
 

 

► Apăsați pe punctul indicat de săgeată și 
scoateți plasticul transparent.
► Scoateți becul defect, separând cele două 
contacte.
► După înlocuirea becului, asigurați-vă că becul 
nou este blocat între cele două contacte.
► Așezați din nou plasticul transparent și 
apăsați pentru a-l bloca în poziție.

Al treilea stop
Tip A, W5W - 5W (x 4)
 

 

► Îndepărtați cele două șuruburi de fixare de la 
blocul optic.
► Trageți blocul optic către dumneavoastră.
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8

 

► Scoateți suportul becului strângând cele două 
lamele spre interior.
► Scoateți becul defect trăgând de el.
► Înlocuiți becul.

Înlocuirea unei siguranțe
 

 

Cele trei tablouri de siguranțe sunt amplasate în 
planșa de bord, în partea stângă, în montantul 
din dreapta și în compartimentul motorului.
Elementele indicate se referă exclusiv la 
siguranțele fuzibile ce pot fi înlocuite de utilizator. 
Pentru orice altă intervenție, apelați la un dealer 
PEUGEOT sau la un service autorizat.

În atenția specialiștilor: pentru informații 
complete despre siguranțe și relee, 

consultați informațiile și diagramele de cablaj 
disponibile la dealerii PEUGEOT .

Demontarea și montarea 
unei siguranțe

 

 

 

 

Corectă Defectă

Înainte de a înlocui o siguranță, trebuie să 
aflați ce defect a dus la arderea acesteia și să-l 
remediați. Numerele siguranțelor sunt indicate 
pe capacul tabloului de siguranțe.
O siguranță defectă se înlocuiește 
întotdeauna cu alta cu același amperaj.

PEUGEOT își declină orice 
responsabilitate privind cheltuielile 

ocazionate de aducerea în stare de 
funcționare a vehiculului sau de remedierea 
defecțiunilor rezultate din instalarea 
accesoriilor nefurnizate, nerecomandate de 
PEUGEOT și neinstalate conform 
recomandărilor, mai ales atunci când 
consumul tuturor aparatelor suplimentare 
conectate este mai mare decât 10 miliamperi.
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Siguranțe în stâlpul din 
dreapta
► Desprindeți capacul.
După intervenție, închideți cu foarte mare 
atenție capacul.
 

Siguranțe în planșa de bord 
din stânga
► Scoateți șuruburile și înclinați caseta pentru a 
avea acces la siguranțe.
 

 

Siguranțe fuzibile A (amperi) Alocare

12 7,5 Lumini de întâlnire dreapta

13 7,5 Lumini de întâlnire stânga

32 7,5 Iluminare habitaclu (+ baterie)

34 7,5 Iluminare habitaclu minibus - Lumini de avarie

36 10 Sistem audio - Comenzi aer condiționat - Alarmă - Tahograf - Computer oprire baterie - Programator 
încălzire suplimentară (+ baterie)

37 7,5 Lumini de stop - Al treilea stop - Tablou de bord (+ cheie)

38 20 Blocare centralizată portiere (+ baterie)

42 5 Computer și senzor ABS - Senzor ASR - Senzor CDS - Comutator lumini de stop

43 20 Motor ștergător de parbriz (+ cheie)

47 20 Motor geam electric șofer

48 20 Motor geam electric pasager
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8Siguranțe fuzibile A (amperi) Alocare

49 5 Computer asistență la parcare - Sistem audio - Comenzi pe/la volan - Panou central și panouri laterale 
de comenzi - Panou de comandă auxiliar - Computer oprire baterie (+ cheie)

50 7,5 Computer airbaguri și sisteme de pretensionare

51 5 Tahograf - Computer direcție asistată - Aer condiționat - Lumini de mers înapoi - Senzor de apă în filtrul 
de motorină - Debitmetru (+ cheie)

53 7,5 Tablou de bord (+ baterie)

90 7,5 Lumini de drum stânga

91 7,5 Lumini de drum dreapta

92 7,5 Lumini anticeață stânga

93 7,5 Lumini anticeață dreapta

Siguranțe în stâlpul din 
dreapta
► Desprindeți capacul.
După intervenție, închideți cu foarte mare 
atenție capacul.
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Baterie de 12 V
Instrucțiuni pentru pornirea motorului cu ajutorul 
altei baterii sau încărcarea bateriei descărcate.

Siguranțe fuzibile A (amperi) Alocare

55 15 Scaune cu încălzire

56 15 Priză de 12 V pasageri spate

57 10 Încălzire suplimentară sub scaun

58 15 Degivrare lunetă stânga

59 15 Degivrare lunetă dreapta

63 10 Comandă încălzire suplimentară pasageri spate

65 30 Ventilator încălzire suplimentară pasageri spate

Siguranțe în compartimentul 
motorului
► Scoateți piulițele și înclinați caseta pentru a 
avea acces la siguranțe.
După intervenție, închideți cu foarte mare 
atenție capacul.
 

 

Siguranțe fuzibile A (amperi) Alocare

1 40 Alimentare pompă ABS
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8Siguranțe fuzibile A (amperi) Alocare

2 50 Unitate preîncălzire diesel

3 30 Contact - Demaror

4 40 Încălzitor diesel

5 20/50 Ventilație habitaclu cu încălzire suplimentară programabilă (+ baterie)

6 40/60 Unitate ventilator de răcire habitaclu viteză maximă (+ baterie)

7 40/50/60 Unitate ventilator de răcire habitaclu viteză minimă (+ baterie)

8 40 Unitate ventilator de răcire habitaclu (+ cheie)

9 15 Priză de 12 V spate (+ baterie)

10 15 Claxon

14 15 Priză 12 V față (+ baterie)

15 15 Brichetă (+ baterie)

19 7,5 Compresor de climatizare

20 30 Pompă de spălare geamuri/proiectoare

21 15 Alimentare pompă carburant

23 30 Ventile electromagnetice ABS

24 7,5 Panou de comandă auxiliar - Comandă și pliere oglinzi retrovizoare (+ cheie)

30 15 Degivrare oglinzi retrovizoare

Baterie de 12 V
Instrucțiuni pentru pornirea motorului cu ajutorul 
altei baterii sau încărcarea bateriei descărcate.
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electronice. Totuși, dacă după această operație 
persistă ușoare perturbații, consultați un dealer 
PEUGEOT sau un atelier calificat.

În cazul unei staționări îndelungate de 
mai mult de o lună, se recomandă să 

debranșați borna (-) a bateriei.
Descrierea procedurii de încărcare a bateriei 
este oferită doar cu titlu informativ.

După o debranșare îndelungată a bateriei, poate 
fi necesar să reinițializați următoarele funcții:
– parametrii afișajului (unitățile pentru dată, oră, 
limbă, distanță și temperatură),
– posturile sistemului audio,
– blocarea centralizată.
Unele setări sunt anulate și trebuie introduse din 
nou; contactați un dealer PEUGEOT.
Dacă vehiculul este echipat cu un tahograf sau 
o alarmă, se recomandă deconectarea bornei (-) 
a bateriei (situată sub podea, pe partea stângă, 
în cabină) pe durata unei opriri prelungite a 
vehiculului de peste 5 zile.

Pornire cu ajutorul altei 
baterii

Nu încercați niciodată să porniți motorul 
prin conectarea unui redresor.

Nu utilizați niciodată o stație de încărcare 
baterii de 24 V sau mai mult.
Verificați în prealabil dacă bateria de 
rezervă are o tensiune nominală de 12 V și 

Baterii de pornire cu acid și 
plumb

Bateriile conțin substanțe nocive, cum 
ar fi acidul sulfuric și plumbul.

Acestea trebuie eliminate cu respectarea 
prevederilor legale. Nu se aruncă în niciun 
caz la gunoiul menajer.
Predați bateriile uzate de orice tip la un punct 
de colectare specializat.

Înainte de a manipula bateria, 
protejați-vă ochii și fața.

Orice operație la o baterie trebuie efectuată 
într-un mediu aerisit, ferit de foc deschis sau 
surse de scântei, pentru a evita orice risc de 
explozie sau incendiu.
Spălați-vă mâinile la terminarea operațiilor.

Accesul la baterie
Bateria este amplasată sub partea din stânga 
față a podelei.
 

 

► Desfaceți cele 6 șuruburi de fixare ale 
panoului de acces.
► Ridicați sau îndepărtați complet panoul de 
acces.
 

 

► Înclinați maneta 1 în jos pentru a elibera 
clemele.
► Scoateți clemele 2 de la borna negativă (-).

Înainte de debranșarea bateriei, așteptați 
aproximativ 6 minute după decuplarea 

contactului.

Nu deconectați bornele cu motorul pornit.
Nu reîncărcați o baterie fără a debranșa 

mai întâi bornele.
Închideți toate geamurile și ușile înainte de a 
debranșa bateria.

După reconectarea bateriei, puneți contactul 
și așteptați 1 minut înainte de a porni motorul, 
pentru a permite inițializarea sistemelor 



125

În caz de pană

8electronice. Totuși, dacă după această operație 
persistă ușoare perturbații, consultați un dealer 
PEUGEOT sau un atelier calificat.

În cazul unei staționări îndelungate de 
mai mult de o lună, se recomandă să 

debranșați borna (-) a bateriei.
Descrierea procedurii de încărcare a bateriei 
este oferită doar cu titlu informativ.

După o debranșare îndelungată a bateriei, poate 
fi necesar să reinițializați următoarele funcții:
– parametrii afișajului (unitățile pentru dată, oră, 
limbă, distanță și temperatură),
– posturile sistemului audio,
– blocarea centralizată.
Unele setări sunt anulate și trebuie introduse din 
nou; contactați un dealer PEUGEOT.
Dacă vehiculul este echipat cu un tahograf sau 
o alarmă, se recomandă deconectarea bornei (-) 
a bateriei (situată sub podea, pe partea stângă, 
în cabină) pe durata unei opriri prelungite a 
vehiculului de peste 5 zile.

Pornire cu ajutorul altei 
baterii

Nu încercați niciodată să porniți motorul 
prin conectarea unui redresor.

Nu utilizați niciodată o stație de încărcare 
baterii de 24 V sau mai mult.
Verificați în prealabil dacă bateria de 
rezervă are o tensiune nominală de 12 V și 

o capacitate minimă egală cu cea a bateriei 
descărcate.
Cele două vehicule nu trebuie să se atingă.
Opriți toți consumatorii din cele două vehicule 
(sistem audio, ștergătoare de parbriz, lumini 
etc.).
Așezați cablurile de pornire astfel încât să 
nu ajungă aproape de părțile mobile ale 
motorului (ventilator, curea etc.).
Nu deconectați borna (+) cât timp motorul 
este în funcțiune.

 

 

A. Borna pozitivă metalică a vehiculului dvs.
B. Baterie de rezervă
C. Punctul de masă al vehiculului dvs.

Borna pozitivă metalică A poate fi accesată 
printr-o trapă amplasată pe partea laterală a 
cutiei de siguranțe.

Conectați doar la bornele indicate și 
ilustrate mai sus. Pericol de scurtcircuit 

în cazul nerespectării acestor instrucțiuni!

► Conectați cablul roșu la borna metalică A, 
apoi la borna (+) a bateriei de rezervă B.

► Conectați un capăt al cablului verde sau 
negru la borna negativă (-) a bateriei de rezervă 
B.
► Conectați celălalt capăt al cablului verde sau 
negru la punctul de masă C al vehiculului dvs.
► Acționați demarorul și mențineți motorul în 
funcționare.
► Așteptați atingerea turației de ralanti și apoi 
debranșați cablurile.

Încărcarea bateriei cu un 
redresor
► Accesați bateria, amplasată pe podeaua față 
stânga.
► Debranșați bateria.
► Respectați instrucțiunile de utilizare date de 
producătorul redresorului.
► Rebranșați, începând cu borna (-).
► Asigurați-vă că bornele sunt curate. Dacă 
sunt acoperite de sulfat (depunere albă sau 
verzuie), scoateți-le și curățați-le.

Operația de încărcare trebuie efectuată 
într-un mediu aerisit, ferit de foc deschis 

sau surse de scântei, pentru a evita orice risc 
de explozie sau incendiu.
Nu încercați să reîncărcați o baterie 
înghețată: aceasta trebuie mai întâi 
dezghețată pentru a evita riscurile de 
explozie. Dacă a fost înghețată, apelați la 
un specialist înainte de încărcare pentru 
a verifica bateria; acesta se va asigura că 
piesele interioare nu au fost deteriorate 
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Remorcarea vehiculului 
propriu
Inelul de remorcare detașabil se află în trusa de 
scule de sub scaunul pasagerului față.
► Desfaceți capacul cu ajutorul unui instrument 
plat.
 

 

► Înșurubați complet inelul de remorcare 
detașabil.
► Atașați bara de remorcare aprobată la inelul 
de remorcare detașabil.
► Aduceți maneta de viteze în punctul neutru.

Nerespectarea acestei indicații poate 
duce la deteriorarea unor subansamble 

din sistemul de frânare și la lipsa asistării la 
frânare la repornirea motorului.

și recipientul nu este fisurat, ceea ce ar 
presupune un risc de scurgere de acid toxic 
și coroziv.
Încărcați lent, la un amperaj mic, timp de 
cel mult 24 ore pentru a evita deteriorarea 
bateriei.

Prezența acestei etichete, în special pe 
vehiculele echipate cu sistem Stop & 

Start, indică utilizarea unei baterii cu plumb și 
acid de 12 V, de tehnologie și cu caracteristici 
specifice. Înlocuirea sau debranșarea 
acesteia se va face numai la un dealer 
PEUGEOT sau la un atelier calificat.

În urma remontării bateriei la un dealer 
PEUGEOT sau la un atelier calificat, 

sistemul Stop & Start nu va fi activ decât după 
o perioadă de imobilizare continuă a 
vehiculului, a cărei durată depinde de 
condițiile meteorologice și de nivelul de 
încărcare a bateriei (până la aproximativ 8 
ore).

Remorcarea vehiculului
Recomandări generale
Respectați legislația în vigoare în țara în 

care călătoriți.
Asigurați-vă că greutatea vehiculului tractor 
este mai mare decât cea a vehiculului tractat.
Șoferul trebuie să rămână la volanul 
vehiculului tractat și trebuie să aibă un permis 
de conducere valabil.

Dacă se tractează cu toate cele patru roți pe 
sol, utilizați întotdeauna o bară de remorcare 
omologată; corzile și chingile sunt interzise.
Vehiculul tractor trebuie să pornească ușor.
Când vehiculul este tractat cu motorul oprit, 
frânarea și direcția asistată sunt inactive.

Trebuie să contactați un profesional 
pentru remorcare, în următoarele 

cazuri:
– Vehicul în pană pe autostradă sau pe un 
drum expres.
– Imposibilitatea trecerii cutiei de viteze în 
punctul mort, a deblocării direcției sau a 
eliberării frânei de parcare.
– În cazul imposibilității remorcării unui 
vehicul cu cutie de viteze automată, cu 
motorul pornit.
– Tractare cu numai două roți pe sol.
– Vehicule cu tracțiune pe patru roți.
– Lipsa unei bare de remorcare omologate.

Limitări ale tractării

Tip de vehicul
(motorizare / cutie de 
viteze)

Roți față pe sol Roți spate pe sol Platformă 4 roți pe sol cu bară de 
remorcare

Cu combustie internă / 
Manuală
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8Remorcarea vehiculului 
propriu
Inelul de remorcare detașabil se află în trusa de 
scule de sub scaunul pasagerului față.
► Desfaceți capacul cu ajutorul unui instrument 
plat.
 

 

► Înșurubați complet inelul de remorcare 
detașabil.
► Atașați bara de remorcare aprobată la inelul 
de remorcare detașabil.
► Aduceți maneta de viteze în punctul neutru.

Nerespectarea acestei indicații poate 
duce la deteriorarea unor subansamble 

din sistemul de frânare și la lipsa asistării la 
frânare la repornirea motorului.

Remorcarea altui vehicul
 

 

Inelul fix de remorcare se află sub bara de 
protecție, pe partea dreaptă.
► Atașați bara de remorcare aprobată la inelul 
rigid.
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Caracteristici motorizări și 
sarcini remorcabile
Motoare
Caracteristicile motorului vehiculului sunt trecute 
în certificatul de înmatriculare, precum și în 
documentația comercială.

Puterea maximă corespunde valorii 
omologate pe motor la stand, cu 

respectarea condițiilor definite în 
reglementarea europeană (Directiva 1999/99/
CE).

Pentru mai multe informații, contactați un 
reparator agreat PEUGEOT sau un service 
autorizat.

Mase și sarcini remorcabile
Valorile maselor și ale sarcinilor remorcabile 
corespunzătoare vehiculului sunt trecute în 
certificatul de înmatriculare, precum și în 
documentația comercială.
Aceste valori se regăsesc și pe plăcuța sau 
eticheta constructorului.
Pentru mai multe informații, contactați un 
reparator agreat PEUGEOT sau un service 
autorizat.
Valorile MTRA (masa totală rulantă autorizată) 
și sarcinile remorcabile din listă sunt valabile 
până la altitudinea maximă de 1.000 m. Sarcina 

maximă remorcabilă trebuie redusă cu câte 10 % 
pentru fiecare 1.000 m de altitudine suplimentari.
Sarcina maximă autorizată corespunde masei 
permise pe dispozitivul de remorcare.

Temperaturile exterioare ridicate pot 
antrena scăderi ale performanțelor 

vehiculului pentru a proteja motorul. Când 
temperatura exterioară este mai mare de 
37 °C, reduceți sarcina remorcabilă.

Remorcarea cu un vehicul puțin încărcat 
poate afecta ținuta de drum.

Tractarea unei remorci mărește distanța de 
frânare.
În cazul remorcării nu depășiți viteza de 
100 km/h (respectați legislația locală în 
vigoare).

Motorizări Diesel
Motorizări diesel Euro 6.2

Motorizări 2,2 BlueHDi 120 S&S 2,2 BlueHDi 140 S&S 2,2 BlueHDi 165 S&S

Cutie de viteze Manuală, 6 trepte (BVM6)

Capacitate (cc) 2.197 2.197 2.197

Putere max. - normă CEE (kW) 88 103 121

Carburant Diesel Diesel Diesel

Motorizări diesel Euro 6.1

Motorizări 2.0 BlueHDi 110
2,0 BlueHDi 110 S&S

2.0 BlueHDi 130
2,0 BlueHDi 130 S&S

2.0 BlueHDi 160
2,0 BlueHDi 160 S&S

Cutie de viteze Manuală, 6 trepte (BVM6)

Capacitate (cc) 1.997 1.997 1.997

Putere max. - normă CEE (kW) 81 96 120

Carburant Diesel Diesel Diesel

Motorizări diesel Euro 4/Euro 5
(În funcție de țara de comercializare)

Motorizări 2,2 HDi 110 2,2 HDi 130
2,2 e-HDi 130

2,2 HDi 150
2,2 e-HDi 150

3 HDi 180

Cutie de viteze Manuală, 6 trepte (BVM6)

Capacitate (cc) 2.198 2.198 2.198 2.999

Putere max. - normă CEE (kW) 81 96 110 130

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel
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9Motorizări Diesel
Motorizări diesel Euro 6.2

Motorizări 2,2 BlueHDi 120 S&S 2,2 BlueHDi 140 S&S 2,2 BlueHDi 165 S&S

Cutie de viteze Manuală, 6 trepte (BVM6)

Capacitate (cc) 2.197 2.197 2.197

Putere max. - normă CEE (kW) 88 103 121

Carburant Diesel Diesel Diesel

Motorizări diesel Euro 6.1

Motorizări 2.0 BlueHDi 110
2,0 BlueHDi 110 S&S

2.0 BlueHDi 130
2,0 BlueHDi 130 S&S

2.0 BlueHDi 160
2,0 BlueHDi 160 S&S

Cutie de viteze Manuală, 6 trepte (BVM6)

Capacitate (cc) 1.997 1.997 1.997

Putere max. - normă CEE (kW) 81 96 120

Carburant Diesel Diesel Diesel

Motorizări diesel Euro 4/Euro 5
(În funcție de țara de comercializare)

Motorizări 2,2 HDi 110 2,2 HDi 130
2,2 e-HDi 130

2,2 HDi 150
2,2 e-HDi 150

3 HDi 180

Cutie de viteze Manuală, 6 trepte (BVM6)

Capacitate (cc) 2.198 2.198 2.198 2.999

Putere max. - normă CEE (kW) 81 96 110 130

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel
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Mase și sarcini remorcabile
Aceste tabele prezintă valorile maselor autorizate (în kg) în funcție de dimensiunile și modelele vehiculului.

Minibus

Dimensiuni Model MTAC Remorcă nefrânată Sarcina maximă verticală 
admisă pe dispozitivul de 
remorcare

L3 H2 440 4.005 X X

L4 H2 442 4.250 X X
 

 

Pentru versiunile Combi, greutatea maximă a remorcii frânate (în limita MTRA), pe o pantă de 10% sau 12% este de 2.500 kg.

Combi 5-6 locuri

Dimensiuni Model MTAC Remorcă nefrânată Sarcina maximă verticală 
admisă pe dispozitivul de 
remorcare

L1 H1 330 3.000 750 150*/100**

333 3.300 750 150*/100**

L2 H2 333 3.300 750 150*/100**

435 3.500 750 150*/120**

* Doar Euro 6.2.
** Cu excepția Euro 6.2.
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9Combi 7-8-9 locuri

Dimensiuni Model MTAC Remorcă nefrânată Sarcina maximă verticală 
admisă pe dispozitivul de 
remorcare

L1 H1 330 3.150 750 150*/100**

L2 H2 333 3.300 750 150*/100**

Furgon

Dimensiuni Model MTAC Remorcă nefrânată Sarcina maximă verticală 
admisă pe dispozitivul de 
remorcare

L1 H1 328 2.800 750 150*/100**

330 3.000 750 150*/100**

333 3.300 750 150*/100**

335 3.500 750 150*/100**

435 3.500 750 150*/120**

440 4.005 750 150*/120**

L1 H2 330 3.000 750 150*/100**

333 3.300 750 150*/100**

335 3.500 750 150*/100**

* Doar Euro 6.2.
** Cu excepția Euro 6.2.
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Furgon

Dimensiuni Model MTAC Remorcă nefrânată Sarcina maximă verticală 
admisă pe dispozitivul de 
remorcare

L2 H1 330 3.000 750 150*/100**

333 3.300 750 150*/100**

335 3.500 750 150*/100**

435 3.500 750 150*/120**

L2 H2 330 3.000 750 150*/100**

333 3.300 750 150*/100**

335 3.500 750 150*/100**

435 3.500 750 150*/120**

440 4.005 750 150*/120**

Furgon

Dimensiuni Model MTAC Remorcă nefrânată Sarcina maximă verticală 
admisă pe dispozitivul de 
remorcare

L3 H2 333 3.300 750 150*/100**

335 3.500 750 150*/100**

435 3.500 750 150*/120**

440 4.005 750 150*/120**

Furgon

Dimensiuni Model MTAC Remorcă nefrânată Sarcina maximă verticală 
admisă pe dispozitivul de 
remorcare

L3 H3 333 3.300 750 150*/100**

335 3.500 750 150*/100**

435 3.500 750 150*/120**

440 4.005 750 150*/120**

L4 H2 435 3.500 750 150*/120**

440 4.005 750 150*/120**

L4 H3 435 3.500 750 150*/120**

440 4.005 750 150*/120**

Dimensiuni
Valorile dimensiunilor sunt oferite în milimetri.
Furgon
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9Furgon

Dimensiuni Model MTAC Remorcă nefrânată Sarcina maximă verticală 
admisă pe dispozitivul de 
remorcare

L3 H3 333 3.300 750 150*/100**

335 3.500 750 150*/100**

435 3.500 750 150*/120**

440 4.005 750 150*/120**

L4 H2 435 3.500 750 150*/120**

440 4.005 750 150*/120**

L4 H3 435 3.500 750 150*/120**

440 4.005 750 150*/120**

Dimensiuni
Valorile dimensiunilor sunt oferite în milimetri.
Furgon
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Vehiculul este furnizat cu 4 lungimi (L1 etc.) și 3 înălțimi (H1 etc.):

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

L Lungime totală 4.963 5.413 5.998 6.363

H Înălțime totală 2.254 2.524 2.254 2.524 2.524 2.764 2.524 2.764

A Ampatament 3.000 3.450 4.035 

B Consolă față 948

C Consolă spate 1.015 1.380

D Lățime (cu/fără oglinzi) 2.508/2.050

E Ecartament față 1.810

F Ecartament spate 1.790

G Înălțime prag de încărcare 535 - 565

I Lungime podea interioară 2.670 3.120 3.705 4.070

J Înălțime de încărcare interioară maximă 1.662 1.932 1.662 1.932 1.932 2.172 1.932 2.172

K Lățime interioară maximă 1.870

M Lățime interioară între pasajele roților 1.422
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9L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

Volum (m3) 8 9,5 10 11,5 13 15 15 17

Ușile din spate
 

 

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

N Înălțime utilă uși spate 1.520 1.790 1.520 1.790 1.790 2.030 1.790 2.030

O Lățime utilă uși spate 1.562
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Ușă laterală
 

 

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

P Înălțime ușă laterală culisantă 1.485 1.755 1.485 1.755 1.755

Q Lățime ușă laterală culisantă 1.075 1.250

Combi
 

 

L1H1 L2H2

A 751 872 1.201 1.322

B 1.201 1.743 1.651 2.193

C - 860 - 860
 

Marcajele de identificare
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9

 

Marcajele de identificare
 

 

A. Plăcuța producătorului
 

 

Această plăcuță este amplasată pe bara 
transversală a barei de protecție față, sub 
capotă.
1 - Numărul de omologare CE al tipului de 

vehicul
2 - Codul de identificare a vehiculului (VIN)
3 - Masa maximă tehnic admisibilă a 

vehiculului încărcat (MTAC)
4 - Masa totală rulantă autorizată (MTRA)

5.1 - Masa maximă pe puntea față
5.2 - Masa maximă pe puntea spate
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B. Număr de serie pe 
caroserie

C. Pneuri
 

 

Această etichetă (poate fi diferită de cea din 
imagine) se pune pe stâlpul ușii șoferului și 
indică:
– dimensiunile pneurilor,
– presiunile din pneuri în cazul vehiculului 
încărcat.
Presiunile trebuie verificate atunci când 
pneurile sunt reci, cel puțin o dată pe lună.

D. Reper de culoare vopsea
Acest număr de referință este trecut pe traversa 
scutului față, sub capota motorului.

E. Număr de serie pe 
caroserie
Acest număr se află sub masca de plastic, la 
pragul din dreapta.

Glosar de etichete
Această secțiune grupează toate textele înscrise 
pe etichetele prezente pe vehicul.

Pentru informații despre Elementele de 
identificare, consultați secțiunea 

corespunzătoare.

Sub capota motorului
 

 

A
Vopsea originală
Culoare
Cod
Vopsea

B
NUMAI PENTRU JUMP START
C
PERICOL
REPORNIRE AUTOMATĂ MOTOR. SCOATEȚI 
CHEIA CÂND ESTE DESCHISĂ CAPOTA.
D
 

 

1 - ATENȚIE

LUBRIFIANȚI ȘI LICHIDE ORIGINALE

Ulei de motor Transmisie

Radiator Frânare

Spălător parbriz Direcție asistată

CONSULTAȚI 
CARNETUL DE 
ÎNTREȚINERE.

PROTEJAȚI OCHII

2 - SIGURANȚA
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9Utilizarea pieselor de schimb, a lichidelor și a 
lubrifianților originali, precum și respectarea 
planurilor de întreținere garantează în timp 
fiabilitatea și siguranța vehiculului.
3 - PERICOL

A NU SE 
LĂSA LA 
ÎNDEMÂNA 
COPIILOR

A SE FERI 
DE FLĂCĂRI

NU 
ATINGEȚI

NU 
ÎNDEPĂRTAȚI 
DOPUL CÂND 
MOTORUL 
ESTE CALD

EXPLOZIE LICHID 
COROZIV

POATE PORNI AUTOMAT, 
CHIAR CU MOTORUL OPRIT

GAZ DE 
ÎNALTĂ 
PRESIUNE. 
NU 
DESCHIDEȚI

REPORNIRE AUTOMATĂ 
MOTOR. SCOATEȚI CHEIA 
CÂND ESTE DESCHISĂ 
CAPOTA.

ÎNALTĂ 
TENSIUNE

Pe capacul bușonului de 
carburant
 

 

AVERTISMENT. ÎNDEPĂRTAȚI ÎNCET
VAPORII DE CARBURANT POT PROVOCA 
LEZIUNI

Pe scaunul din spate
 

 

A
Împingeți spătarul înainte de a-l rabata
B
TRAGEȚI PENTRU A DESCHIDE
C
TRAGEȚI DE MANETA 1 PENTRU A RABATA
TRAGEȚI DE MANETA 2 PENTRU A TRAGE 
ÎNAPOI
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D
NU CĂLĂTORIȚI ÎN SPATELE UNUI SCAUN 
RABATAT SAU CU BAGAJE PE PRIMUL RÂND
E
TRAGEȚI PENTRU A RABATA
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10Cabină extinsă
Cabina extinsă, disponibilă la 
versiunile utilitare, include o 
banchetă, centuri de siguranță, 
un compartiment de depozitare 
și geamuri laterale.

Este separată de zona de încărcare printr-un 
panou separator de rezistență mare, ce oferă 
confort și siguranță.

Banchetă spate
 

 

Această banchetă ergonomică are patru locuri.

Spațiu de depozitare
 

 

Sub banchetă este disponibil un spațiu de 
depozitare.
Din cabină, înclinați înainte perna de șezut, 
pentru a avea acces la acesta.

Nu înclinați perna de șezut a banchetei 
în timpul rulării.

Nu ancorați nimic pe structura de fixare a 
cabinei.
Nu depășiți numărul de pasageri indicat în 
certificatul de înmatriculare.

În spate, compartimentul de încărcare nu 
este destinat decât transportului de 

mărfuri.
Vă recomandăm să plasați obiectele grele 
cât mai în față (spre cabină) și să le fixați cu 
chingi, folosind inelele de ancorare din podea.

Scaune pentru copii
Nu instalați scaune pentru copii, 
înălțătoare sau coșuri pentru copii pe 

locurile din spate ale cabinei.

Cabină șasiu / Cabină 
platformă

Versiunile cabină șasiu și cabină 
platformă sunt dotate cu o 
cabină, platformă fixă și lumini 
spate specifice.

Aceste versiuni sunt disponibile de asemenea cu 
alte echipamente:
– cabină dublă,
– benă basculabilă.

Pentru mai multe informații despre 
aceste echipamente, consultați secțiunea 

corespunzătoare.
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Dimensiuni cabină șasiu
 

 

 

 

Valorile dimensiunilor sunt oferite în milimetri.

L1 L2 L2S L3 L4

L Lungime totală 4.908 5.358 5.708 5.943 6.308

Înlocuirea unui bec
Pentru mai multe informații despre 
Tipurile de becuri, consultați secțiunea 

corespunzătoare.

Lumini spate
 

 

1. Lumini semnalizatoare de direcție
Tip B, PY21W - 21W

2. Lumini de stop
Tip B, P21W - 21W

3. Lumini de poziție
Tip A, W5W - 5W

4. Lumini de mers înapoi
Tip A, W16W - 16W

5. Lumini anticeață
Tip A, W16W - 16W

► Identificați becul defect.
 

 

► Îndepărtați cele patru șuruburi de fixare ale 
blocului optic.
► Trageți blocul optic spre dumneavoastră.
► Înlocuiți becul.
Desfășurați aceste operațiuni în ordine inversă 
pentru a remonta becurile.
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10Dimensiuni cabină șasiu
 

 

 

 

Valorile dimensiunilor sunt oferite în milimetri.

L1 L2 L2S L3 L4

L Lungime totală 4.908 5.358 5.708 5.943 6.308
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Dimensiuni cabină platformă
 

 

 

 

Valorile dimensiunilor sunt oferite în milimetri.

L1 L2 L2S L3 L4

L Lungime totală 5.293 5.743 6.093 6.328 6.693

L1 L2 L2S L3 L4

A Ampatament 3.000 3.450 3.800 4.035 4.035

B Consolă față 948

C Consolă spate 960 1.325

D Lățime (cu/fără oglinzi) 2.508/2.050

- Lățime carosabilă 2.207

- Lățime carosabilă maximă 2.350

E Ecartament față 1.810

- Ecartament spate 1.790

- Ecartament mărit spate 1.980

F Înălțime totală 2.254

- Înălțime carosabilă maximă 3.500
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10Dimensiuni cabină platformă
 

 

 

 

Valorile dimensiunilor sunt oferite în milimetri.

L1 L2 L2S L3 L4

L Lungime totală 5.293 5.743 6.093 6.328 6.693
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Banchetă spate
 

 

Această banchetă ergonomică are patru locuri.

Spațiu de depozitare
 

 

L1 L2 L2S L3 L4

A Ampatament 3.000 3.450 3.800 4.035 4.035

B Consolă față 948

C Consolă spate 1.345 1.710

D Lățime (cu/fără oglinzi) -/2.100

- Lățime carosabilă -

- Lățime carosabilă maximă -

E Ecartament față 1.810

- Ecartament spate 1.790

- Ecartament mărit spate 1.980

F Înălțime totală 2.153

- Înălțime carosabilă maximă -

Cabină dublă
Cabina dublă, disponibilă la 
versiunile cu cabină șasiu și 
cabină platformă, include o 
banchetă, centuri de siguranță, 
un compartiment de depozitare 
și geamuri laterale.
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10Banchetă spate
 

 

Această banchetă ergonomică are patru locuri.

Spațiu de depozitare
 

 

Sub banchetă este disponibil un spațiu de 
depozitare.
Pentru a avea acces la acesta, înclinați înainte 
perna de șezut.

Nu înclinați perna de șezut a banchetei 
în timpul rulării.

Nu ancorați nimic pe structura de fixare a 
cabinei.
Nu depășiți numărul de pasageri indicat în 
certificatul de înmatriculare.

Scaune pentru copii
Nu instalați scaune pentru copii, 
înălțătoare sau coșuri pentru copii pe 

locurile din spate ale cabinei.
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Dimensiuni cabină dublă șasiu/cabină dublă platformă 
 

 

 

 

Valorile dimensiunilor sunt oferite în milimetri.
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10Cabină dublă șasiu Cabină dublă platformă

L3 L4 L2 L3 L4

L Lungime totală 5.843 6.208 5.738 6.228 6.678

A Ampatament 4.035 3.450 4.035

B Consolă față 948 948

C Consolă spate 860 1.225 1.340 1.245 1.695

D Lățime (cu/fără oglinzi) 2.508/2.050 -/2.100

- Lățime carosabilă - -

- Lățime carosabilă maximă - -

E Ecartament față 1.810 1.810

- Ecartament spate 1.790 1.790

- Ecartament mărit spate 1.980 1.980

F Înălțime totală 2.254 2.153

- Înălțime carosabilă maximă - -
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Specificații
Echipamente Detalii

Benă basculabilă Platforma benei basculabile constă din 2 plăci de oțel de înaltă rezistență, cu grosimea de 2,5 mm, 
placate cu zinc, asamblate prin sudare centrală și longitudinală cu laser.
Benă basculabilă la culoarea caroseriei.

Structura benei basculabile 2 lonjeroane principale din oțel galvanizat de înaltă rezistență.
1 traversă cap de cilindru din tub de oțel.
Traverse din oțel galvanizat de înaltă rezistență. Ansamblu protejat împotriva coroziunii prin aplicarea 
unei vopsele pulbere.

Sub-cadru 2 lonjeroane în formă de „C” din oțel de înaltă rezistență, cu grosime de 2,5 mm, fixate intern printr-o 
aripă inferioară lărgită.
Fixare pe vehiculul de bază prin console ștanțate din oțel de înaltă rezistență.
1 traversă picior de cilindru din oțel și tub sudat mecanic, galvanizat la cald.
1 traversă spate de articulație din oțel galvanizat.
Opritoare de sprijin pe extremitățile lonjeronului.
Grilă de protecție a luminilor spate.
Apărători și suporturi de aripă din oțel galvanizat.

Obloane Obloane din oțel de înaltă rezistență, grosime 15/10, profilate la rece și asamblate prin sudare continuă 
cu laser.
Protecție anti-coroziune garantată de un tratament cu vopsea pulbere.
Mânere de blocare cu zincare ranforsată, integrate în spațiile oblonului.

Suport scară Bare din oțel galvanizat. Panouri și traverse din oțel lăcuit cu șuruburi zimțate.

Unitate electropompă 12 volți/2 kW.
Temperatură de funcționare: între -20 și +70°C.

Cilindru hidraulic Cu expansiune, tijă nitrurată, 3 corpuri, diametru: 107 mm.
Presiune maximă: 20 bari.

Ulei hidraulic De tip mineral ISO HV 46 sau echivalent.

Benă basculabilă
 

 

Ridicarea benei este asigurată de o unitate 
hidroelectrică alimentată de la bateria 
vehiculului.
 

 

Ridicarea sau coborârea se realizează prin 
menținerea butoanelor corespunzătoare de pe 
telecomanda magnetică și detașabilă, amplasată 
pe un suport din cabină.

Ridicarea benei este asigurată de motorul 
unității.
Coborârea este asigurată de un ventil 
electromagnetic ce deschide returul de ulei al 
cilindrului.
Sistemul anti-cădere sporește siguranța la 
coborârea benei, atât în poziție statică, cât și în 
mișcare.

Instrucțiuni de siguranță
 

 

Nu circulați niciodată cu oblonul rabatabil 
în jos.

În timpul descărcării, asigurați-vă că nu există 
persoane sau obstacole prezente (pe sol sau 
mai sus).
Nu lăsați niciodată bena ridicată atunci când 
nu este folosită.
Efectuați întotdeauna bascularea cu partea 
superioară a oblonului spate blocată.

Respectați sarcina utilă înscrisă pe plăcuța 
corespunzătoare a vehiculului.
Verificați periodic dacă suspensiile sunt în 
stare bună și dacă pneurile sunt umflate la 
presiunea recomandată.
Repartizați greutatea uniform în benă.
Transportați produse omogene, care se varsă 
ușor.
Nu circulați niciodată, nici măcar încet, cu 
bena ridicată.

Basculați pe o suprafață plană și dură: un 
sol în pantă sau moale poate cauza 

deplasarea centrului de greutate, afectând 
stabilitatea întregii unități.
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10Specificații
Echipamente Detalii

Benă basculabilă Platforma benei basculabile constă din 2 plăci de oțel de înaltă rezistență, cu grosimea de 2,5 mm, 
placate cu zinc, asamblate prin sudare centrală și longitudinală cu laser.
Benă basculabilă la culoarea caroseriei.

Structura benei basculabile 2 lonjeroane principale din oțel galvanizat de înaltă rezistență.
1 traversă cap de cilindru din tub de oțel.
Traverse din oțel galvanizat de înaltă rezistență. Ansamblu protejat împotriva coroziunii prin aplicarea 
unei vopsele pulbere.

Sub-cadru 2 lonjeroane în formă de „C” din oțel de înaltă rezistență, cu grosime de 2,5 mm, fixate intern printr-o 
aripă inferioară lărgită.
Fixare pe vehiculul de bază prin console ștanțate din oțel de înaltă rezistență.
1 traversă picior de cilindru din oțel și tub sudat mecanic, galvanizat la cald.
1 traversă spate de articulație din oțel galvanizat.
Opritoare de sprijin pe extremitățile lonjeronului.
Grilă de protecție a luminilor spate.
Apărători și suporturi de aripă din oțel galvanizat.

Obloane Obloane din oțel de înaltă rezistență, grosime 15/10, profilate la rece și asamblate prin sudare continuă 
cu laser.
Protecție anti-coroziune garantată de un tratament cu vopsea pulbere.
Mânere de blocare cu zincare ranforsată, integrate în spațiile oblonului.

Suport scară Bare din oțel galvanizat. Panouri și traverse din oțel lăcuit cu șuruburi zimțate.

Unitate electropompă 12 volți/2 kW.
Temperatură de funcționare: între -20 și +70°C.

Cilindru hidraulic Cu expansiune, tijă nitrurată, 3 corpuri, diametru: 107 mm.
Presiune maximă: 20 bari.

Ulei hidraulic De tip mineral ISO HV 46 sau echivalent.
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– Nu interveniți niciodată sub o benă 
neasigurată (neblocată),
– Întrerupeți alimentarea circuitului electric al 
grupului electrohidraulic de la întrerupător,
– Vehiculul trebuie să fie parcat, cu motorul 
oprit.

Din motive de siguranță, este interzisă 
intervenția sub benă in timpul manevrării 

ei sau în timpul operațiilor de întreținere.

Întreținere
Rezervor
Verificați și completați nivelul de lichid în mod 
regulat. Înlocuiți lichidul o dată pe an. Dacă 
lichidul conține apă, înlocuiți-l.
Controlați periodic starea furtunului hidraulic și 
etanșeitatea sistemului hidraulic.

Pompă și motor
Nu necesită întreținere; rulmenții cu bile sunt 
lubrifiați pe viață, iar rulmenții pompei prin 
intermediul uleiului pompat.

Dimensiuni
Această adaptare este disponibilă doar pentru 
cabina simplă L2; consultați tabelul de mai jos 
pentru specificațiile benei basculabile.

Benă basculabilă (în mm)

Lungime utilă 3.200

Lungime totală 3.248

Lățime utilă 2.000

Lățime totală 2.100

Înălțime obloane 350

Masa conversiei (în kg) 550

Pentru specificațiile cabinei șasiu L2, 
consultați secțiunea Dimensiuni a 

versiunii cu platformă.

Mase și sarcini remorcabile 
(kg)
Cu transfer de sarcină, masa remorcabilă frânată 
poate fi mărită în măsura în care reduceți cu 
aceeași valoare încărcarea vehiculului tractor, 
astfel încât să nu se depășească MTRA. Atenție: 
remorcarea cu un vehicul tractor puțin încărcat 
poate degrada ținuta sa de drum.
Masa normală de funcționare este egală cu 
masa vehiculului gol + cea a șoferului (75 kg) + 
rezervor plin 90 %.
 

 

Înainte de a tracta o remorcă, asigurați-vă:
– greutatea în față pe dispozitivul de remorcare 
nu este mai mare decât valoarea (S) indicată pe 
plăcuța cu mase recomandate de pe remorcă,
– masa maximă a remorcii este mai mică 
decât valoarea indicată pe plăcuța cu mase 
recomandate de pe remorcă și că masa maximă 

tehnic admisibilă a vehiculului încărcat (MTAC) 
nu depășește valoarea indicată pe plăcuța cu 
mase de pe vehicul.
– în cazul unei remorci autoportante, masa 
totală rulantă autorizată (MTRA) nu depășește 
valoarea indicată pe plăcuța cu mase de pe 
vehicul.

Sistem hidraulic
Aceste măsuri de precauție sunt obligatorii 
pentru orice intervenție la circuitul hidraulic.
 

 

– Pe durata intervențiilor de întreținere efectuate 
sub benă, aduceți bena in poziție de siguranță 
și blocați-o cu opritorul (poziție indicată de o 
săgeată roșie situată pe partea inferioară a 
benei),
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– Nu interveniți niciodată sub o benă 
neasigurată (neblocată),
– Întrerupeți alimentarea circuitului electric al 
grupului electrohidraulic de la întrerupător,
– Vehiculul trebuie să fie parcat, cu motorul 
oprit.

Din motive de siguranță, este interzisă 
intervenția sub benă in timpul manevrării 

ei sau în timpul operațiilor de întreținere.

Întreținere
Rezervor
Verificați și completați nivelul de lichid în mod 
regulat. Înlocuiți lichidul o dată pe an. Dacă 
lichidul conține apă, înlocuiți-l.
Controlați periodic starea furtunului hidraulic și 
etanșeitatea sistemului hidraulic.

Pompă și motor
Nu necesită întreținere; rulmenții cu bile sunt 
lubrifiați pe viață, iar rulmenții pompei prin 
intermediul uleiului pompat.

Gresare
Axele benei și ale cilindrului hidraulic nu au 
nipluri de ungere. Gresați în mod regulat 
balamalele și sistemele de fixare a obloanelor 
laterale, precum și cârligele de fixare a oblonului 
spate.

Șasiu fals și benă
Pentru o folosire cât mai îndelungată, este 
recomandată întreținerea benei prin spălarea 
regulată cu jet de apă.
Reparați rapid vopseaua sărită pentru a evita 
propagarea ruginii.

După 8 luni de utilizare, verificați 
cuplurile de strângere ale punctelor de 

legătură dintre șasiu și partea inferioară 
(conform instrucțiunilor de carosare furnizate 
de constructor).

Curățarea robinetului cu sertar
► Slăbiți bușonul de 244A având grijă să 
recuperați bila.
► Folosind o șurubelniță lată, desfaceți 
ansamblul șurub tubular/piston.
► Asigurați-vă că pistonul culisează liber și 
îndepărtați orice corp străin. Folosiți un magnet 
pentru a îndepărta eventualele așchii metalice.
► Remontați ansamblul și asigurați-vă că 
pistonul culisează liber. Țineți bila pe poziție, 
aplicând puțină vaselină pe bușon, pentru 
remontare.

► Purjați unitatea hidraulică.

Purjarea unității hidraulice
► Desfaceți bușonul hexagonal 257.
► Slăbiți șurubul intern 587 cu o jumătate de 
tură, folosind o cheie hexagonală de 6 mm.
► Acționați unitatea câteva secunde apăsând 
butonul de ridicare.
Bena basculabilă nu se ridică sau se ridică foarte 
lent. Când uleiul iese prin acest orificiu, unitatea 
este purjată.
► Strângeți șurubul 587 și remontați bușonul 
257. Verificați dacă bena basculabilă coboară 
corect.

Schema detaliată a unității 
electrohidraulice UD2386
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Diagnoză
Simptome Electric Hidraulic Verificare/Control

Unitatea hidraulică nu funcționează. X Cablaj putere și releu unitate.

X Cablaj control (unitate de control).

X Disjunctor.

Unitate foarte zgomotoasă, ridicare lentă. X Filtru de aspirație înfundat sau spart în partea de jos a 
rezervorului.

Unitate nouă foarte zgomotoasă, ridicare rapidă. X Alinierea pompei; schimbați unitatea.

Pistonul coboară singur. X Supapă de coborâre spartă sau blocată.

Pistonul nu coboară. X Da, verificați robinetul cu sertar și purjați.
Consultați secțiunea „Întreținere”.

X Nu, verificați bobina și conexiunile electrice ale supapei.

X Nu, înlocuiți ventilul electromagnetic.

X Nu, verificați alinierea pistonului.

Unitatea funcționează, dar presiunea sa nu crește. X Robinet cu sertar blocat dacă nu există ventil electromagnetic pe 
unitate.
Consultați secțiunea „Întreținere”.

X Reductor de presiune, reglaj, murdărie.

X Garnitură de pompă scoasă din uz.

X Cuplaj motor/pompă.

X Pompă desfăcută de pe suport.

Unitatea hidraulică nu funcționează. X Ventil electromagnetic blocat; înlocuiți-l sau strângeți din nou 
piulița din spatele filtrului.

Unitatea de control nu funcționează. X Verificați conexiunile și contactele.
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Emulsie în rezervor. X Țeavă de retur poziționată incorect.

X Nivel insuficient de ulei.

Uleiul curge înapoi prin supapa de aerisire. X Nivel prea mare de ulei.

X Toleranță prea mare a membranei supapei de aerisire; trebuie 
înlocuită. 
Valabil doar pentru unitățile UD2386.

Siguranța fuzibilă se arde în timpul coborârii. X Înlocuiți bobina de coborâre.
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Sistem audio
 

 

Sistemul audio multimedia - 
Telefon Bluetooth®

Sistemul este protejat, astfel încât să 
funcționeze numai pe vehiculul dvs.

Din motive de siguranță, șoferul trebuie 
să realizeze operațiile care necesită o 

atenție crescută cu vehiculul oprit.
Când motorul este oprit, sistemul audio se 
poate întrerupe după activarea modului 
economie de energie, pentru a conserva 
bateria.

Primii pași
Pornire/oprire, reglarea volumului. 

Selectarea benzilor de frecvență FM și 
AM.
Selectarea sursei USB sau AUX. 

Afișarea listei de telefoane conectate. 

Rotire: derularea printr-o listă sau 
reglarea unui post de radio.

Apăsare: confirmarea opțiunii afișate pe ecran.
Afișarea informațiilor referitoare la postul 
de radio sau la sursa media în curs de 

redare.
Selectarea posturilor de radio 
preconfigurate.

FM-A, FM-B, FM-C, AM-A, AM-B, AM-C.
Afișarea meniului și reglarea opțiunilor. 

Butoane radio 1 - 6:
Selectarea unui post de radio 

preconfigurat.
Apăsare lungă: preconfigurarea unui post de 
radio.

Redare aleatorie (shuffle) 

Redare repetată. 

Întreruperea/trecerea sunetului în pauză. 

Căutarea automată a frecvenței 
inferioare.

Selectarea piesei USB precedente.
Apăsare continuă: derulare rapidă înapoi.

Căutarea automată a frecvenței 
superioare.

Selectarea piesei USB următoare.
Apăsare continuă: derulare rapidă înainte.

Abandonarea operațiunii curente.
Revenire la nivelul imediat superior 

(meniu sau folder).

Comenzi la volan
Activarea/dezactivarea funcției „pauză” a 
surselor USB/iPod, AUX și Bluetooth®.

Activarea/dezactivarea funcției de tăiere a 
sonorului radio.
Activarea/dezactivarea microfonului în timpul 
unei conversații telefonice.

Comutare în sus sau în jos: creșterea sau 
micșorarea volumului pentru anunțurile 

vocale și muzică, hands-free și cititorul de 
mesaje text.

Activarea recunoașterii vocale.
Suspendarea unui mesaj vocal pentru a 

începe o nouă comandă vocală.
Suspendarea recunoașterii vocale.

Acceptarea primirii unui apel.
Acceptarea unui al doilea apel primit și 

punerea apelului activ în așteptare.
Activarea recunoașterii vocale pentru funcția 
telefonului.

Suspendarea unui mesaj vocal pentru a da o altă 
comandă vocală.
Suspendarea recunoașterii vocale.

Radio, comutare în sus sau în jos: 
selectarea postului următor/anterior.

Radio, comutare continuă în sus sau în jos: 
frecvențele sunt scanate în sus/jos până când 
eliberați butonul.
Media, comutare în sus sau în jos: selectarea 
piesei următoare/anterioare.
Media, comutare continuă în sus sau în jos: 
derulare rapidă înainte/înapoi până când eliberați 
butonul.

Refuzarea unui apel de intrare.
Finalizarea apelului telefonic în curs de 

desfășurare.

Radio

Selectarea unui post de 
radio

Mediul exterior (dealuri, clădiri, tuneluri, 
parcări subterane etc.) poate să 

blocheze recepția, inclusiv în modul RDS.
Acest fenomen este normal în propagarea 
undelor radio și nu indică sub nicio formă o 
defecțiune a aparatului de radio din vehicul.

Apăsați butonul „RADIO” pentru a selecta 
banda de frecvență FM sau AM.
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11Suspendarea unui mesaj vocal pentru a da o altă 
comandă vocală.
Suspendarea recunoașterii vocale.

Radio, comutare în sus sau în jos: 
selectarea postului următor/anterior.

Radio, comutare continuă în sus sau în jos: 
frecvențele sunt scanate în sus/jos până când 
eliberați butonul.
Media, comutare în sus sau în jos: selectarea 
piesei următoare/anterioare.
Media, comutare continuă în sus sau în jos: 
derulare rapidă înainte/înapoi până când eliberați 
butonul.

Refuzarea unui apel de intrare.
Finalizarea apelului telefonic în curs de 

desfășurare.

Radio

Selectarea unui post de 
radio

Mediul exterior (dealuri, clădiri, tuneluri, 
parcări subterane etc.) poate să 

blocheze recepția, inclusiv în modul RDS.
Acest fenomen este normal în propagarea 
undelor radio și nu indică sub nicio formă o 
defecțiune a aparatului de radio din vehicul.

Apăsați butonul „RADIO” pentru a selecta 
banda de frecvență FM sau AM.

Apăsați scurt pe unul din butoane 
pentru a căuta automat o frecvență 

joasă / înaltă.
Rotiți butonul pentru a căuta manual o 
frecvență joasă / înaltă.
Apăsați pe rola de comandă pentru 
afișarea listei de posturi de radio locale.

Rotiți rola de comandă pentru a alege un post de 
radio, apoi apăsați pentru a-l selecta.

Memorarea unui post de 
radio

Apăsați butonul „RADIO” pentru a selecta 
banda de frecvență FM sau AM.
Apăsați butonul „A-B-C” pentru a selecta 
unul din cele trei seturi de posturi de radio 

preconfigurate.
Țineți apăsat unul dintre butoane pentru a 
preconfigura postul de radio curent.

Denumirea postului de radio este afișată 
pe ecran și preconfigurarea este confirmată 
printr-un semnal sonor.

Apăsați butonul „INFO” pentru afișarea 
informațiilor despre postul de radio 

ascultat.

RDS
Dacă este afișat modul RDS, acesta 
permite recepționare neîntreruptă a 

postului prin urmărirea frecvenței. Totuși, în 
unele condiții, este posibil ca un post RDS să 
nu acopere întreaga țară. Întrucât posturile de 

radio nu acoperă întregul teritoriu, în 
momentul în care recepția este 
necorespunzătoare, se trece la frecvența 
postului regional.

Apăsați butonul „MENIU”. 

Selectați „Regional”, apoi apăsați pentru 
a activa sau a dezactiva modul RDS.

Frecvență alternativă (FA)
Selectați „Frecvență alternativă (FA)”, 
apoi apăsați pentru a activa sau dezactiva 

frecvența.

Când este activată funcția „Regional”, 
sistemul poate căuta în orice moment 

cea mai bună frecvență disponibilă.

Ascultarea mesajelor TA
Funcția TA (Trafic Announcement) 
acordă prioritate ascultării mesajelor de 

avertizare TA. Este activă numai dacă se 
recepționează corect post de radio care emite 
acest tip de mesaje. Imediat ce se primesc 
informații despre trafic, redarea media se 
întrerupe automat pentru a difuza mesajul TA. 
Redarea media se reia imediat după 
terminarea mesajului.

Apăsați butonul „MENIU”. 
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Selectați „Informații trafic (TA)”, apoi 
apăsați pentru a activa sau a dezactiva 

primirea anunțurilor din trafic.

Media
Conector USB

Introduceți memoria USB sau conectați 
dispozitivul cu un cablu adecvat 

(nefurnizat) la portul USB din compartimentul 
de depozitare central, dedicat transferului de 
date către sistem.

Pentru a proteja sistemul, nu utilizați 
multiplicatoare de port USB.

Sistemul își formează liste de redare (în 
memoria temporară), ceea ce poate dura între 
câteva secunde și mai multe minute, la prima 
conectare.
Cu cât sunt mai puține fișiere (altele decât cele 
cu muzică) și mai puține foldere, cu atât se 
reduce timpul de așteptare. 
Listele de redare se actualizează la fiecare 
punere a contactului și la fiecare conectare a 
unei memorii USB. Listele sunt memorate: fără 
intervenție în cadrul acestor liste, timpul de 
încărcare va fi mai mic.

Conector USB
Amplasat în consola centrală, acest 
conector este utilizat numai pentru 

alimentarea sau reîncărcarea dispozitivul portabil 
conectat.

Priza Auxiliary (AUX)
Conectați dispozitivul mobil (MP3 player 
etc.) la priza jack auxiliară, utilizând un 

cablu audio (nefurnizat).
Reglați întâi volumul echipamentului portabil (la 
nivel ridicat). Reglați apoi volumul sistemului 
audio.
Comenzile sunt gestionate din dispozitivul mobil.
Funcțiile dispozitivului conectat la priza „AUX” 
sunt gestionate direct de acest dispozitiv. Drept 
urmare, comenzile de pe panoul de comandă 
și cele de pe volan nu pot fi folosite pentru a 
schimba piesele/folderele/listele de redare, nici 
pentru a porni/opri/trece în pauză redarea.
Nu lăsați cablul dispozitivului portabil conectat la 
priza „AUX” atunci când nu îl utilizați, pentru a nu 
auzi zgomote din difuzoare.

Informații și recomandări
Sistemul este compatibil cu dispozitive de 
stocare în masă USB, dispozitive BlackBerry® 
și playere Apple®, prin porturile USB. Cablul 
adaptor nu este furnizat.
Celelalte periferice, nerecunoscute de sistem la 
conectare, trebuie conectate la priza auxiliară cu 
un cablu Jack (se cumpără separat).
Este recomandat să folosiți nume de fișiere 
cu mai puțin de 20 caractere, fără caractere 
speciale (de exemplu, " " ? . ; ù) pentru a evita 
problemele de citire sau de afișare.

Utilizați numai stickuri de memorie USB 
formatate FAT 32 (File Allocation Table, tabel de 
alocare a fișierelor).

Pentru a proteja sistemul, nu utilizați 
multiplicatoare de port USB.

Sistemul nu funcționează cu două 
dispozitive identice conectate simultan 

(două memorii, două playere Apple®), dar 
este posibilă conectarea unei memorii USB și 
a unui player Apple® în același timp.

Se recomandă să utilizați cabluri USB 
oficiale Apple® pentru a garanta o 

utilizare corespunzătoare.

Conectare playere Apple®

Conectați playerul Apple® la conectorul 
USB, utilizând un cablu adecvat (se 

cumpără separat).
Redarea începe automat.
Controlul se face prin comenzile sistemului 
audio.

Clasificarea disponibilă este cea a 
echipamentului portabil conectat (artist/

albume/genuri/piese/liste de redare/cărți 
audio/podcasturi).
Clasificarea implicită este sortarea după 
artist. Pentru a schimba clasificarea utilizată, 
reveniți la primul nivel al meniului și apoi 
selectați clasificarea dorită (liste de redare, de 

exemplu) și confirmați pentru a naviga în listă 
la piesa dorită.

Este posibil ca versiunea software a 
sistemului audio să nu fie compatibilă cu 

modelul dvs. de player Apple®.

Telefon
Împerecherea unui telefon 
Bluetooth®

Din motive de siguranță și pentru că 
necesită o atenție susținută din partea 

șoferului, operațiile de asociere a unui telefon 
mobil Bluetooth® cu sistemul „mâini libere” al 
sistemului audio trebuie realizate cu 
vehiculul oprit.

Activați funcția Bluetooth® a telefonului și 
asigurați-vă că acesta este „vizibil pentru toți” 
(configurarea telefonului).

Apăsați butonul „Telefon”.
Dacă niciun telefon nu a fost asociat 

cu sistemul, pe ecran se afișează o pagină 
specială.

Selectați „Conectare tel.” pentru a iniția 
procedura de asociere și căutați numele 

sistemului pe telefonul mobil.

* Dacă telefonul este complet compatibil
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11exemplu) și confirmați pentru a naviga în listă 
la piesa dorită.

Este posibil ca versiunea software a 
sistemului audio să nu fie compatibilă cu 

modelul dvs. de player Apple®.

Telefon
Împerecherea unui telefon 
Bluetooth®

Din motive de siguranță și pentru că 
necesită o atenție susținută din partea 

șoferului, operațiile de asociere a unui telefon 
mobil Bluetooth® cu sistemul „mâini libere” al 
sistemului audio trebuie realizate cu 
vehiculul oprit.

Activați funcția Bluetooth® a telefonului și 
asigurați-vă că acesta este „vizibil pentru toți” 
(configurarea telefonului).

Apăsați butonul „Telefon”.
Dacă niciun telefon nu a fost asociat 

cu sistemul, pe ecran se afișează o pagină 
specială.

Selectați „Conectare tel.” pentru a iniția 
procedura de asociere și căutați numele 

sistemului pe telefonul mobil.

* Dacă telefonul este complet compatibil

Introduceți codul PIN afisat pe ecranul sistemului 
cu ajutorul tastaturii telefonului sau confirmați 
codul PIN afișat pe telefonul mobil.
Pe durata asocierii este afișată o pagină care 
indică evoluția operației.

Dacă procedura de asociere nu reușește, 
se recomandă dezactivarea și reactivarea 

funcției Bluetooth® pe telefon.
După finalizarea cu succes a procedurii 
de asociere, pe ecran este afișată o 

pagină cu mesajul „Conectare reușită”:
Confirmați pentru a afișa meniurile.

Meniul telefonului permite în special 
accesul la următoarele funcții: „Listă de 

apeluri”, „Contacte”*,„Tastatură digitală”.

Primirea unui apel
Un apel primit este indicat printr-un semnal 
sonor și prin suprapunerea pe ecran a unui 
afișaj.

Apăsați acest buton pentru a accepta 
apelul.
Sau apăsați acest buton de pe volan 
pentru a respinge apelul.

Încheierea unui apel
Pentru a refuza un apel, apăsați acest 
buton de pe volan.

Efectuarea unui apel
Selectați „Listă de apeluri” pentru a avea 
acces la ultimele apeluri efectuate.
Selectați „Contacte” pentru a afișa 
contactele și utilizați butonul pentru a 

parcurge lista.
Pentru a forma un număr, utilizați 
„Tastatura numerică” a sistemului.

Setări
Setări sistem

Apăsați butonul „MENIU”. 

Selectați „Setări sistem”, apoi apăsați 
pentru a vedea lista setărilor și pentru a 

activa sau dezactiva opțiunile:
– „Reinițializare valoare implicită”
– „Întârziere 20 min. pentru oprire”
– „Limită volum la pornire”
– „Automat”

Audio
Apăsați butonul „MENIU”. 

Selectați „Audio” și apoi apăsați pentru a 
afișa lista setărilor pentru activarea sau 

dezactivarea opțiunilor:
– „Înalte”
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– „Medii”
– „Joase”
– „Balans”
– „Volum adaptat în funcție de viteză”
– „Intensitate”

Setările audio sunt diferite și 
independente pentru fiecare sursă audio.

Comenzile vocale
Informații - utilizarea 
sistemului

În locul atingerii ecranului, este posibilă 
utilizarea vocii pentru a comanda 

sistemul.

Pentru a asigura recunoașterea 
comenzilor vocale de către sistem, 

respectați următoarele recomandări:
– vorbiți pe un ton normal,
– rostiți întotdeauna comanda după ce auziți 
un „bip” (semnal sonor),
– sistemul recunoaște comenzile vocale 
indiferent de sex, ton și inflexiunea vocii 
persoanei care le rostește,
– reduceți la minimum zgomotul în interiorul 
habitaclului,
– înainte de a rosti comenzile vocale, rugați-i 
pe ceilalți ocupanți ai vehiculului să păstreze 
liniștea. Deoarece sistemul recunoaște 

comenzile vocale indiferent de persoana care 
le rostește, atunci când mai multe persoane 
vorbesc în același timp este posibil ca 
sistemul să recunoască comenzi diferite sau 
suplimentare față de solicitarea dvs.,
– pentru o funcționare optimă, este 
recomandat să închideți geamurile și trapa 
(în cazul versiunilor/piețelor unde aceasta 
este disponibilă) pentru a evita orice sursă de 
perturbații din exterior.

Comenzi de pe volan
Acest buton activează modul de 
recunoaștere vocală „Telefon”, care vă 

permite să efectuați apeluri telefonice, să 
vizualizați jurnalul apelurilor recente/primite/
efectuate, să afișați agenda telefonică etc.

Acest buton activează modul de 
recunoaștere vocală „Radio/Media”, care 

permite recepționarea unui post de radio specific 
sau a unei frecvențe radio AM/FM specifice, 
redarea unei piese sau a unui album de pe un 
stick de memorie USB/iPod/CD MP3.

Utilizarea rapidă a interacțiunii vocale are 
loc la apăsarea acestor butoane în timpul 

unui mesaj vocal al sistemului și vă permite 
să pronunțați direct o comandă vocală.
De exemplu, dacă sistemul este pe cale să 
pronunțe un mesaj vocal de asistență și dacă 
se cunoaște comanda care trebuie lansată 
sistemului, la apăsarea acestor butoane 
mesajul vocal este întrerupt și puteți pronunța 

direct comanda vocală dorită (nemaifiind 
astfel nevoie să ascultați până la capăt 
mesajul vocal de asistență).
Când sistemul așteaptă o comandă vocală 
din partea utilizatorului, o apăsare pe aceste 
butoane încheie sesiunea vocală.

La fiecare apăsare de buton se emite un 
„bip” (semnal sonor) și se afișează pe 

ecran o pagină cu sugestii, care îi solicită 
utilizatorului să rostească o comandă.

Comenzile vocale globale
Aceste comenzi pot fi efectuate în 
orice pagină de pe ecran, după 

apăsarea butonului de recunoaștere vocală de 
pe volan, cu condiția să nu fie în desfășurare 
niciun apel telefonic.
Help
Îi oferă utilizatorului ajutor generic indicându-i 
unele comenzi disponibile.
Cancel
Închide secvența vocală în curs.
Repeat
Îi repetă utilizatorului ultimul mesaj vocal rostit.
Voice tutorial
Îi oferă utilizatorului o descriere detaliată a 
modului de utilizare a sistemului vocal.

Comenzi vocale pentru 
„telefon”

Dacă un telefon este conectat la sistem, 
comenzile vocale următoare pot fi 

efectuate din orice pagină a ecranului principal 
după apăsarea butonului „Telefon” de la volan, 
cu condiția să nu fie în desfășurare niciun apel 
telefonic. 
Dacă nu este conectat niciun telefon, un mesaj 
vocal anunță: „No telephone is connected. 
Connect a telephone and try again” (Nu este 
conectat niciun telefon. Conectați un telefon și 
reîncercați), iar sesiunea vocală se închide.

Eticheta „Mobile phone” (Telefon mobil) 
poate fi înlocuită cu alte trei etichete 

disponibile: „Home” (Acasă); „Office” (Birou); 
„Other” (Altul).

Call* > Ion Popescu
Apelează numărul de telefon asociat cu 
contactul Ion Popescu.
Call* > Ion Popescu > Mobile phone
Apelează numărul de telefon cu eticheta „Telefon 
mobil” asociat cu contactul Ion Popescu.
Call number > 0123456789
Apelează numărul 0123456789.
Redial

* Această funcție este disponibilă doar dacă telefonul conectat la sistem permite descărcarea agendei telefonice și a ultimelor apeluri și dacă descărcarea 
a fost efectuată.
** Această funcție este disponibilă doar dacă telefonul conectat la sistem este compatibil cu funcția de citire a mesajelor text.
*** „Magic” poate fi înlocuit cu orice alt nume de post radio FM. Nu toate posturile radio oferă acest serviciu.
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11Comenzi vocale pentru 
„telefon”

Dacă un telefon este conectat la sistem, 
comenzile vocale următoare pot fi 

efectuate din orice pagină a ecranului principal 
după apăsarea butonului „Telefon” de la volan, 
cu condiția să nu fie în desfășurare niciun apel 
telefonic. 
Dacă nu este conectat niciun telefon, un mesaj 
vocal anunță: „No telephone is connected. 
Connect a telephone and try again” (Nu este 
conectat niciun telefon. Conectați un telefon și 
reîncercați), iar sesiunea vocală se închide.

Eticheta „Mobile phone” (Telefon mobil) 
poate fi înlocuită cu alte trei etichete 

disponibile: „Home” (Acasă); „Office” (Birou); 
„Other” (Altul).

Call* > Ion Popescu
Apelează numărul de telefon asociat cu 
contactul Ion Popescu.
Call* > Ion Popescu > Mobile phone
Apelează numărul de telefon cu eticheta „Telefon 
mobil” asociat cu contactul Ion Popescu.
Call number > 0123456789
Apelează numărul 0123456789.
Redial

* Această funcție este disponibilă doar dacă telefonul conectat la sistem permite descărcarea agendei telefonice și a ultimelor apeluri și dacă descărcarea 
a fost efectuată.
** Această funcție este disponibilă doar dacă telefonul conectat la sistem este compatibil cu funcția de citire a mesajelor text.
*** „Magic” poate fi înlocuit cu orice alt nume de post radio FM. Nu toate posturile radio oferă acest serviciu.

Apelează numărul sau contactul din ultimul apel 
efectuat.
Call back
Apelează numărul sau contactul din ultimul apel 
primit.
Recent calls*
Afișează lista completă a apelurilor recente: 
efectuate, pierdute și primite.
Outgoing calls*
Afișează lista apelurilor efectuate.
Missed calls*
Afișează lista apelurilor pierdute.
Incoming calls*
Afișează lista apelurilor primite.
Directory*
Afișează agenda telefonului conectat.
Search* > Ion Popescu
Afișează informațiile de contact pentru Ion 
Popescu din agendă, cu toate numerele salvate.
Search* > Ion Popescu > Mobile phone
Afișează numărul de telefon cu eticheta „Telefon 
mobil” asociat cu contactul Ion Popescu.
View messages**
Afișează lista de mesaje text primite de telefonul 
conectat.

Dacă telefonul permite înregistrarea 
prenumelui (Ion) și a numelui de familie 

(Popescu) în două câmpuri separate, 
efectuați următoarele comenzi vocale:
– „Call” > „Ion” > „Popescu” sau „Call” > 
„Popescu” > „Ion”.
– „Search” > „Ion” > „Popescu” sau „Search” 
> „Popescu” > „Ion”.

Comenzi vocale pentru 
„radio AM/FM”

Următoarele comenzi pot fi efectuate din 
orice pagină a ecranului principal, după 

apăsarea butonului de recunoaștere vocală 
situat pe volan, cu condiția să nu fie în 
desfășurare niciun apel telefonic.
Tune to > 105.5 > FM
Selectează postul radio de pe frecvența 105.5 a 
benzii FM.
Tune to > 940 > AM
Selectează postul radio de pe frecvența 940 a 
benzii AM.
Tune to*** > Magic > FM
Selectează postul radio Magic.
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Comenzi vocale pentru 
„Media”

Următoarele comenzi pot fi efectuate din 
orice pagină a ecranului principal, după 

apăsarea butonului de recunoaștere vocală 
situat pe volan, cu condiția să nu fie în 
desfășurare niciun apel telefonic.
Listen to track > „Titlu 1”
Redă piesa „Titlul 1”.
Listen to album > „Album 1”
Redă piesele din albumul „Albumul 1”.
Listen to artist > „Artist 1”
Redă piesele de la artistul „Artist 1”.
Listen to music style > „Jazz”
Redă piesele din stilul muzical „Jazz”.
Listen to playlist > „Lista de redare 1”
Redă piesele din lista de redare „Lista de redare 
1”.
Listen to podcast > „Podcast 1” 
Redă podcastul „Podcast 1”.
Listen to audio book > „Carte audio 1”
Redă cartea audio „Carte audio 1”.
Listen to track number > „5”
Redă piesa cu numărul „5”.
Select > „USB”
Selectează suportul media USB drept sursă 
audio activă.
Browse > „Album”
Afișează lista albumelor disponibile.

Comenzile vocale pentru 
„mesaje text”

Următoarele comenzi pot fi efectuate din 
orice ecran principal, după apăsarea 

butonului „Telefon” situat pe volan, cu condiția să 
nu fie în desfășurare niciun apel telefonic.
Send a text message to > 0123456789
Începe procedura vocală de trimitere a unui 
mesaj text presetat folosind sistemul.
Send a text message to > Ion Popescu > 
Mobile phone
Începe procedura vocală de trimitere a unui 
mesaj text presetat folosind sistemul.
View text message > Ion Popescu > Mobile 
phone
Afișează lista de mesaje text descărcate de 
telefon.

Comenzi vocale „Apeluri 
hands-free”

Următoarele comenzi sunt disponibile cât 
timp este un apel în desfășurare.

Comenzile pot fi efectuate din orice pagină a 
ecranului în timpul unui apel, după apăsarea 
butonului „Telefon” de pe volan.
Send 0123456789
Tonurile de apelare sunt trimise la 0123456789.
Send Voicemail password
Tonurile de apelare sunt trimise pentru numerele 
înregistrate în „Parolă căsuță vocală”.
Activate speakers
Transferă apelul către telefon sau sistem.

Activate/Deactivate microphone
Activează/dezactivează microfonul sistemului.
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12Sistemul audio și 
telematic tactil
 

 

Sistemul audio multimedia 
- Telefon Bluetooth® - 
Navigare GPS

Sistemul este protejat, astfel încât să 
funcționeze numai pe vehiculul dvs.

Din motive de siguranță, șoferul trebuie 
să realizeze operațiile care necesită o 

atenție crescută cu vehiculul oprit.
Când motorul este oprit, sistemul audio se 
poate întrerupe după activarea modului 
economie de energie, pentru a conserva 
bateria.

Primii pași
Utilizați butoanele de pe ecranul tactil pentru 
acces la meniurile principale, apoi apăsați 
butoanele ce apar pe ecranul tactil.

Ecranul este de tip „rezistiv”, trebuie 
apăsat mai ferm, mai ales la gesturile de 

tip „alunecare” (parcurgerea unei liste, 
deplasarea hărții etc.). O atingere superficială 
nu va fi suficientă. Apăsările cu mai multe 
degete nu se iau în considerare.
Ecranul poate fi folosit cu mănuși. Această 
tehnologie permite utilizarea la orice 
temperatură.

Pentru curățarea ecranului folosiți o 
lavetă moale, neabrazivă (lavetă pentru 

ochelari), fără a adăuga soluții de curățat.
Nu utilizați obiecte ascuțite pe ecran.
Nu atingeți ecranul cu mâinile umede.

În cazul unor temperaturi foarte ridicate, 
nivelul volumului sonor poate fi limitat 

pentru a proteja sistemul. Revenirea la 
situația inițială are loc când scade 
temperatura din habitaclu.
De asemenea, sistemul poate să treacă în 
stare de veghe (stingere completă a ecranului 
și dispariția sunetului) timp de cel puțin 5 
minute.

Apăsare: pornit/oprit.

Rotire: reglare volum (fiecare sursă are setări 
independente).

Porniți/opriți ecranul. 

Activați/dezactivați volumul (mut/pauză). 

Radio, rotire: căutare post radio.
Media, rotire: selectați piesa anterioară/

următoare.
Apăsare: confirmarea opțiunii afișate pe ecran.

Activați, dezactivați și configurați anumite 
funcții de control ale sistemului și ale 

vehiculului.
Abandonarea operațiunii curente. 
Revenire la nivelul imediat superior 

(meniu sau folder).

Glosar
VOLUME
Reglarea volumului prin rotire.
RADIO
Accesarea meniului Radio.
MEDIA
Accesarea meniului Media și a diferitelor surse 
de muzică.
NAV
Accesarea meniului de navigare.
PHONE
Accesarea meniului Telefon.
MORE
Accesarea informațiilor vehiculului.
BROWSE, TUNE, SCROLL
Rotiți butonul pentru a:
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Informații despre vehicul
 

 

Accesați temperatura exterioară, ceasul, 
busola și computerul de bord.

Navigation
 

 

Introduceți setările de navigație și alegeți 
o destinație.

–  derula într-un meniu sau o listă.
– selecta un post radio.
ENTER
Confirmați o opțiune afișată pe ecran prin 
apăsare.

Comenzi la volan
Activarea/dezactivarea funcției „pauză” a 
surselor USB/iPod și Bluetooth®.

Activarea/dezactivarea funcției de tăiere a 
sonorului radio.
Activarea/dezactivarea microfonului în timpul 
unei conversații telefonice.

Comutare în sus sau în jos: creșterea sau 
micșorarea volumului pentru anunțurile 

vocale, sursele de muzică, hands-free și a 
cititorului de mesaje text.

Activarea recunoașterii vocale.
Suspendarea unui mesaj vocal pentru a 

începe o nouă comandă vocală.
Suspendarea recunoașterii vocale.

Acceptarea primirii unui apel.
Acceptarea unui al doilea apel primit și 

punerea apelului activ în așteptare.
Activarea recunoașterii vocale pentru funcția 
telefonului.
Suspendarea unui mesaj vocal pentru a da o altă 
comandă vocală.
Suspendarea recunoașterii vocale.

Radio, comutare în sus sau în jos: 
selectarea postului următor/anterior.

Radio, comutare continuă în sus sau în jos: 
frecvențele sunt scanate în sus/jos până când 
eliberați butonul.
Media, comutare în sus sau în jos: selectarea 
piesei următoare/anterioare.
Media, comutare continuă în sus sau în jos: 
derulare rapidă înainte/înapoi până când eliberați 
butonul.

Refuzarea unui apel de intrare.
Finalizarea apelului telefonic în curs de 

desfășurare.

Meniuri
Radio
 

 

Selectați din diferite surse radio.
Activați, dezactivați și reglați anumite 

setări ale funcțiilor.

Telephone
 

 

Conectați un telefon mobil prin 
Bluetooth®.

Media
 

 

Selectați din diferite surse de muzică.
Activați, dezactivați și reglați anumite 

setări ale funcțiilor.
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12Informații despre vehicul
 

 

Accesați temperatura exterioară, ceasul, 
busola și computerul de bord.

Navigation
 

 

Introduceți setările de navigație și alegeți 
o destinație.

Settings
 

 

Activați, dezactivați și configurați anumite 
sisteme și setări ale funcțiilor vehiculului.

Radio
Apăsați pe „RADIO” pentru a afișa 
meniurile radio:

 
Apăsați scurt butoanele 9 sau : pentru a efectua o căutare automată. 

Apăsați și mențineți butoanele apăsate pentru a 
efectua o căutare rapidă.
Apăsați pe Memor.
Țineți apăsat acest buton pentru a memora 
postul radio pe care îl ascultați.
Postul ascultat este evidențiat.
Apăsați butonul „All” (Toate) pentru a afișa toate 
posturile radio salvate din banda de frecvențe 
selectată.
Browse (Explorare)
– List of stations (Listă posturi).
– Apăsați pentru a selecta un post.
– Actualizați lista în funcție de recepție.

– Apăsați butonul 5 sau 6 pentru a derula prin 
posturile de radio găsite.
– Treceți direct la litera dorită în listă.
AM/DAB
– Choose the band.
– Alegeți banda.
Adjustment (Reglare)
– Direct adjustment (Reglare directă).
– Tastatura virtuală de pe ecran vă permite 
să introduceți un singur număr corespunzător 
postului.
– Butoanele grafice „+” sau „-” permit o reglare 
precisă a frecvenței.
Information
– Information.
– Afișează informații despre postul radio 
ascultat.
Audio
– Equalizer (Egalizor).
– Reglează basul, mediile și înaltele.
– Balance/Fade (Balans/Estompare).
– Reglează balansul difuzoarelor față și spate, 
stânga și dreapta.
– Apăsați butonul din centrul săgeților pentru a 
echilibra setările.
– Volume/Speed (Volum/Viteză).
– Selectați parametrul dorit; opțiunea va fi 
evidențiată.
– Loudness (Intensitate).
– Optimizează calitatea sunetului la volum mic.
– Automatic radio (Post radio automat).
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– Volume/Speed (Volum/Viteză).
– Selectați parametrul dorit; opțiunea va fi 
evidențiată.
– Loudness (Intensitate).
– Optimizează calitatea sunetului la volum mic.
– Automatic radio (Post radio automat).
– Setați postul radio de la pornire sau reveniți la 
starea activă atunci când cheia de contact a fost 
adusă ultima dată în poziția STOP.
– Radio switch-off delay (Întârziere oprire 
radio).
– Reglați parametrul.
– AUX vol. setting (Setare volum AUX).
– Reglați parametrii.

Conector USB
Introduceți memoria USB sau conectați 
dispozitivul cu un cablu adecvat 

(nefurnizat) la portul USB din compartimentul 
de depozitare central, dedicat transferului de 
date către sistem.

Pentru a proteja sistemul, nu utilizați 
multiplicatoare de port USB.

Sistemul își formează liste de redare (în 
memoria temporară), ceea ce poate dura între 
câteva secunde și mai multe minute, la prima 
conectare.
Cu cât sunt mai puține fișiere (altele decât cele 
cu muzică) și mai puține foldere, cu atât se 
reduce timpul de așteptare. 
Listele de redare se actualizează la fiecare 
punere a contactului și la fiecare conectare a 

– Setați postul radio de la pornire sau reveniți la 
starea activă atunci când cheia de contact a fost 
adusă ultima dată în poziția STOP.
– Radio switch-off delay (Întârziere oprire 
radio).
– Reglați parametrul.
– AUX vol. setting (Setare volum AUX).
– Reglați parametrii.

Radio DAB (Digital Audio 
Broadcasting)
Radio digital terestru

Radio digital
Aparatul de radio digital permite o redare 
de calitate superioară și afișarea grafică 

a informațiilor actuale ale postului de radio 
ascultat.
Diferitele „multiplexoare” vă oferă posturi de 
radio aranjate în ordine alfabetica.

Apăsați de mai multe ori „RADIO” pentru 
a afișa „DAB Radio”.
Selectați secțiunea „Navigare”. 

Selectați o listă din filtrele 
propuse: „Toate”, „Genuri”, 

„Ansambluri” pentru a selecta un post de radio.
Apăsați butonul „Actualizare” pentru a 
actualiza lista de posturi radio „DAB 

Radio” recepționate.

Urmărirea stațiilor DAB/FM
„DAB” nu acoperă 100% din teritoriu.
În cazul în care sunetul are o calitate 

necorespunzătoare, opțiunea „AF” (frecvență 
alternativă) asigură continuarea ascultării 
aceluiași post, prin trecerea automată la 
postul radio analogic „FM” corespunzător 
(dacă acesta există).

Când sistemul trece la radio analogic, 
apare un decalaj de câteva secunde, 

uneori cu o variație a volumului sunetului.
Când calitatea semnalului digital redevine 
corespunzătoare, sistemul revine automat la 
„DAB”.

În cazul în care postul „DAB” ascultat nu 
este disponibil, apare o întrerupere a 

sunetului când calitatea semnalului digital 
devine necorespunzătoare, iar frecvența 
alternativă „AF” apare barată.

Media
Apăsați pe „MEDIA” pentru a afișa 
meniurile media:

 
Apăsați scurt butoanele 9 sau : pentru a reda piesa anterioară/următoare. 

Țineți apăsate butoanele pentru a derula rapid 
înainte sau înapoi piesa selectată.
Browse (Explorare)

– Explorați după: piesa în redare, artiști, 
albume, genuri, melodii, liste de redare, cărți 
audio, podcasturi.
– Explorați și selectați piesele conținute pe 
dispozitivul activ.
– Posibilitățile de selectare depind de 
dispozitivul conectat sau de tipul de CD introdus.
Source (Sursă)
– CD, AUX, USB.
– Selectați sursa audio dorită dintre cele 
disponibile sau introduceți un dispozitiv destinat 
acestui scop; sistemul începe să redea automat 
sursele.
– Bluetooth®.
– Salvați un dispozitiv audio Bluetooth®.
Information
– Information.
– Vedeți informații despre piesa în curs de 
redare.
Random (Aleatoriu)
Apăsați butonul pentru a redea melodiile de 
pe CD, USB, iPod sau Bluetooth® în ordine 
aleatorie.
Repeat (Repetare)
Apăsați butonul pentru a activa această funcție.
Audio
– Equalizer (Egalizor).
– Reglează basul, mediile și înaltele.
– Balance/Fade (Balans/Estompare).
– Reglează balansul difuzoarelor față și spate, 
stânga și dreapta.
– Apăsați butonul din centrul săgeților pentru a 
echilibra setările.
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12– Volume/Speed (Volum/Viteză).
– Selectați parametrul dorit; opțiunea va fi 
evidențiată.
– Loudness (Intensitate).
– Optimizează calitatea sunetului la volum mic.
– Automatic radio (Post radio automat).
– Setați postul radio de la pornire sau reveniți la 
starea activă atunci când cheia de contact a fost 
adusă ultima dată în poziția STOP.
– Radio switch-off delay (Întârziere oprire 
radio).
– Reglați parametrul.
– AUX vol. setting (Setare volum AUX).
– Reglați parametrii.

Conector USB
Introduceți memoria USB sau conectați 
dispozitivul cu un cablu adecvat 

(nefurnizat) la portul USB din compartimentul 
de depozitare central, dedicat transferului de 
date către sistem.

Pentru a proteja sistemul, nu utilizați 
multiplicatoare de port USB.

Sistemul își formează liste de redare (în 
memoria temporară), ceea ce poate dura între 
câteva secunde și mai multe minute, la prima 
conectare.
Cu cât sunt mai puține fișiere (altele decât cele 
cu muzică) și mai puține foldere, cu atât se 
reduce timpul de așteptare. 
Listele de redare se actualizează la fiecare 
punere a contactului și la fiecare conectare a 

unei memorii USB. Listele sunt memorate: fără 
intervenție în cadrul acestor liste, timpul de 
încărcare va fi mai mic.

Conector USB
Amplasat în consola centrală, acest 
conector este utilizat numai pentru 

alimentarea sau reîncărcarea dispozitivul portabil 
conectat.

Priza Auxiliary (AUX)
Conectați dispozitivul mobil (MP3 player 
etc.) la priza jack auxiliară, utilizând un 

cablu audio (nefurnizat).
Reglați întâi volumul echipamentului portabil (la 
nivel ridicat). Reglați apoi volumul sistemului 
audio.
Comenzile sunt gestionate din dispozitivul mobil.
Funcțiile dispozitivului conectat la priza „AUX” 
sunt gestionate direct de acest dispozitiv. Drept 
urmare, comenzile de pe panoul de comandă 
și cele de pe volan nu pot fi folosite pentru a 
schimba piesele/folderele/listele de redare, nici 
pentru a porni/opri/trece în pauză redarea.
Nu lăsați cablul dispozitivului portabil conectat la 
priza „AUX” atunci când nu îl utilizați, pentru a nu 
auzi zgomote din difuzoare.

Selectarea sursei
Apăsați pe „MEDIA”. 

Selectați secțiunea „Sursă”, pentru 
afișarea surselor audio în carusel.

Selectați sursa. 

Utilizați parametrii de redare de pe ecran.
Apăsați butonul „Aleator” și/sau butonul 
„Repetare” pentru activare; apăsați din nou 
pentru dezactivare.

Informații și recomandări
Echipamentul audio nu redă decât fișiere audio 
cu extensiile „.wav”, „.wma” și „.mp3” cu o rată 
de biți cuprinsă între 32 Kbps și 320 Kbps.
În cazul fișierelor audio cu extensiile „.aac”, 
„.m4a”, „.m4b” și „.mp4”, ratele de eșantionare 
acceptate sunt cele cuprinse între 8 și 96 kHz.
Sunt acceptate și listele de redare de tip „.m3u” 
și „.pls”.
Sistemul nu gestionează dispozitivele cu o 
capacitate mai mare decât 64 GB.
Este recomandat să folosiți nume de fișiere 
cu mai puțin de 20 caractere, fără caractere 
speciale (de exemplu, " " ? . ; ù) pentru a evita 
problemele de citire sau de afișare.

Sistemul este compatibil cu dispozitive 
de stocare în masă USB, dispozitive 

BlackBerry® și playere Apple®, prin porturile 
USB. Cablul adaptor nu este furnizat.
Dispozitivele se comandă cu comenzile 
sistemului audio.
Celelalte periferice, nerecunoscute de 
sistem la conectare, trebuie conectate la 
priza auxiliară cu un cablu Jack (se cumpără 
separat).
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Utilizați numai stickuri de memorie USB 
formatate FAT 32 (File Allocation Table, tabel de 
alocare a fișierelor).

Pentru a proteja sistemul, nu utilizați 
multiplicatoare de port USB.

Sistemul nu funcționează cu două 
dispozitive identice conectate simultan 

(două memorii, două playere Apple®), dar 
este posibilă conectarea unei memorii USB și 
a unui player Apple® în același timp.

Se recomandă să utilizați cabluri USB 
oficiale Apple® pentru a garanta o 

utilizare corespunzătoare.

BluetoothStreaming audio ®

Funcția de streaming permite redarea de fișiere 
muzicale din telefon prin difuzoarele vehiculului.
De pe dispozitivul perific, activați funcția 
Bluetooth®.

Apăsați „MEDIA”.
În cazul unei surse media active, apăsați 

butonul „Sursă”.
Selectați sursa media „Bluetooth®”, apoi 
apăsați butonul „Adăugare dispozitiv”.

Dacă niciun dispozitiv nu a fost asociat cu 
sistemul, pe ecran se afișează o pagină 
specială.

Selectați „Da” pentru a începe procedura 
de asociere și căutați numele sistemului pe 
periferic.
Selectați numele sistemului pe periferic și, când 
dispozitivul audio solicită acest lucru, introduceți 
codul PIN afișat pe ecranul sistemului sau 
confirmați pe periferic codul PIN afișat.
În timpul asocierii se afișează o pagină care 
indică derularea operației.
În caz de eroare, dezactivați Bluetooth® pe 
dispozitiv, apoi reactivați-l.
După terminarea cu succes a asocierii, apare o 
pagină:
– dacă răspundeți cu „Da” la întrebare, 
dispozitivul audio Bluetooth® va fi înregistrat ca 
favorit (dispozitivul va avea prioritate față de alte 
dispozitive asociate ulterior).
– dacă răspundeți cu „Nu”, prioritatea va fi 
determinată în funcție de ordinea de conectare. 
Ultimul dispozitiv conectat va avea prioritatea 
mai mare.

Unele dispozitive Bluetooth® nu permit 
parcurgerea pieselor și a informațiilor din 

telefon după categoriile din sistem.

Conectare playere Apple®

Conectați playerul Apple® la conectorul 
USB, utilizând un cablu adecvat (se 

cumpără separat).
Redarea începe automat.
Controlul se face prin comenzile sistemului 
audio.

Clasificarea disponibilă este cea a 
echipamentului portabil conectat (artist/

albume/genuri/piese/liste de redare/cărți 
audio/podcasturi).
Clasificarea implicită este sortarea după 
artist. Pentru a schimba clasificarea utilizată, 
reveniți la primul nivel al meniului și apoi 
selectați clasificarea dorită (liste de redare, de 
exemplu) și confirmați pentru a naviga în listă 
la piesa dorită.

Este posibil ca versiunea software a 
sistemului audio să nu fie compatibilă cu 

modelul dvs. de player Apple®.

Navigație
Apăsați NAV din centrul sau din partea 
inferioară a ecranului, pentru a afișa 

setările și meniurile de navigație:
Mergi la...
Selectați „Mergi la”, pentru a defini destinația în 
mai multe moduri și nu doar prin introducerea 
adresei.
Afișare hartă
Afișați harta traseului cu navigatorul.
Planificarea unui traseu
Utilizați sistemul de navigație pentru a planifica 
din timp un traseu prin selectarea punctului de 
plecare și a destinației.
Servicii
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12Utilizați informațiile despre trafic pentru a reduce 
la minimum întârzierile provocate de trafic.
Setări
Modificați aspectul și comportamentul sistemului 
de navigație.
Majoritatea setărilor sistemului pot fi accesate 
prin apăsarea opțiunii „Setări” din meniul 
principal.
Asistență
Accesați informațiile referitoare la serviciile de 
asistență și alte servicii specializate.
Terminare
Confirmați setările.
Limită
Limită de viteză (dacă este cunoscută).
Pentru a vedea diferența dintre ora de sosire 
dorită și ora de sosire estimată.
Alternare între hărțile 3D și 2D.
Mergi la..., Afișare hartă, Planificarea unui 
traseu, Servicii, Setări, Asistență, Terminare.
La prima pornire a sistemului de navigație 
sunt afișate „Modul de conducere”, precum și 
informații detaliate referitoare la poziția actuală.
Atingeți centrul ecranului pentru a deschide 
meniul principal.
Detalii
Sumarul prezintă traseul, distanța rămasă până 
la destinație și o estimare a timpului rămas 
pentru parcurgerea traseului.
Dacă sunt disponibile date RDS-TMC, sumarul 
traseului indică și informațiile din trafic referitoare 
la întârzieri.
Modificare traseu

Sistemul de navigație ajută la ajungerea la 
destinație cât mai repede posibil prin afișarea 
unui traseu alternativ în momentul în care acesta 
este disponibil.
Terminare
Confirmați setările.
Instrucțiuni
Instrucțiuni de navigație pentru următoarea 
secțiune a traseului și distanța până la 
următoarea instrucțiune. Dacă a doua 
instrucțiune este la cel mult 150 de metri de 
prima, aceasta este afișată imediat în locul 
distanței.
Atingeți această parte a barei de stare pentru 
repetarea ultimei instrucțiuni vocale.

Actualizarea hărților
Pentru a obține o actualizare a hărților, 
puteți proceda astfel:

– Actualizare garantată a hărților: dacă o 
hartă nouă devine disponibilă în termen de 
90 de zile de la prima utilizare a sistemului, o 
puteți descărca o dată gratuit.
– Actualizare hartă: puteți cumpăra o 
versiune nouă a hărților pentru sistemul dvs.

Pentru a instala o actualizare a hărților din 
sistem, efectuați următorii patru pași:
– Pregătiți un dispozitiv USB.
– Instalați TomTom HOME și creați un cont 
MyTomTom.
– Descărcați harta.
– Instalați noua hartă.

Utilizați un dispozitiv USB în locul unui 
dispozitiv de stocare auxiliară (telefon 

sau player media).

Pentru a proteja sistemul, nu utilizați 
multiplicatoare de port USB.

Pregătirea unui dispozitiv USB

Pregătirea unui dispozitiv USB trebuie 
efectuată cu motorul pornit și 

vehiculul staționat.

Pentru a actualiza harta, trebuie să aveți un 
dispozitiv USB care respectă următoarele 
cerințe:
– Dispozitivul USB trebuie să fie gol.
– Dispozitivul USB trebuie să aibă 16 GB de 
spațiu disponibil.
– Utilizați doar dispozitive USB cu formatul 
FAT32 (File Allocation Table).
– Nu blocați dispozitivul USB și verificați dacă 
pot fi salvate fișiere pe el.
Pentru a pregăti dispozitivul USB, procedați 
astfel:
► Asigurați-vă că harta pe care doriți să o 
actualizați este activă pe sistemul dvs. de 
navigare.
Dacă sistemul de navigare are mai multe hărți 
și doriți să actualizați o hartă care nu este în 
prezent activă, începeți prin activarea acesteia.
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► Selectați „Change map” (Schimbare hartă) 
în meniul „Settings” (Setări) al aplicației de 
navigare.
► Selectați „Navigation updates” (Actualizări 
navigare) din meniul „Settings” (Setări).
► Trebuie să indicați dacă doriți să pregătiți un 
dispozitiv USB pentru a descărca actualizările.
► Selectați „Yes” (Da).
► Introduceți dispozitivul USB în conectorul 
USB amplasat în compartimentul de 
depozitare central dedicat transferului de date.
Sistemul începe să pregătească dispozitivul 
USB.

– Dacă sistemul continuă să vă solicite 
să introduceți un dispozitiv USB, 

asigurați-vă că dispozitivul USB întrunește 
condițiile de mai sus, apoi reîncercați.
– Dacă ați conectat mai multe dispozitive 
USB, sistemul vă solicită să scoateți 
dispozitivele astfel încât să rămână conectat 
doar dispozitivul ce urmează să fie pregătit.
– Dacă nu există suficient spațiu pe 
dispozitivul USB, vi se solicită să folosiți alt 
dispozitiv USB.
– Dacă ați conectat un dispozitiv USB care 
conține fișiere, sistemul vă avertizează că 
fișierele de pe acesta pot fi șterse.

Când dispozitivul USB este gata, apare mesajul 
de mai jos:
„Actualizări navigare”
Pregătirea dispozitivului USB s-a încheiat.
Puteți scoate acum dispozitivul USB.

► Scoateți dispozitivul USB; acum puteți 
descărca noua hartă pe dispozitivul USB.
Instalarea TomTom HOME
Pentru a instala „TomTom HOME” și a crea un 
cont „MyTomTom”, efectuați următorii pași:
► Descărcați și instalați aplicația TomTom 
HOME pe computer folosind linkul:
tomtom.com/getstarted
► Selectați și descărcați TomTom HOME, apoi 
urmați instrucțiunile de pe ecran.

Folosiți o rețea Wi-Fi securizată și nu 
3G/4G pentru a descărca aplicația pe 

computer.

► Conectați dispozitivul USB la computer; 
„TomTom HOME” pornește automat.
► Selectați „Log in” (Autentificare) în colțul din 
dreapta sus al „TomTom HOME”.
► Selectați „Register” (Înregistrare) și 
introduceți informațiile dvs. pentru a crea un cont 
„MyTomTom”.

Pentru a primi actualizări ale hărții, 
trebuie să aveți un cont „MyTomTom”.

După crearea contului, trebuie să indicați 
dacă doriți să asociați sistemul la contul dvs. 
Dispozitivul USB pregătit reprezintă sistemul 
dvs.
► Selectați „Link device” (Asociere dispozitiv), 
apoi „Close” (Închidere).
Acum sunteți gata să descărcați o hartă pe 
dispozitivul USB.

Descărcarea unei hărți
Conectați dispozitivul USB la computer.
Selectarea unei hărți de descărcat
– Pentru a verifica dacă puteți descărca o hartă 
gratuit folosind actualizarea garantată a hărților, 
selectați „Tools” (Instrumente), apoi „Map 
refresh guarantee” (Actualizare garantată a 
hărților) în „TomTom HOME”.
– Pentru a cumpăra o actualizare de hartă, 
selectați „Buy maps” (Cumpărare hărți) în 
„TomTom HOME”.
– Dacă ați cumpărat deja o actualizare, selectați 
„Update my device” (Actualizare dispozitiv) în 
„TomTom HOME”.
Descărcarea unei hărți
Dacă o actualizare de hartă este disponibilă 
pentru sistemul dvs., aceasta este indicată drept 
actualizare disponibilă.

Dacă sistemul are deja cea mai recentă 
hartă, nu este disponibilă nicio 

actualizare.

► Selectați harta de descărcat, apoi selectați 
„Update and install” (Actualizare și instalare); 
harta va fi descărcată și instalată pe dispozitivul 
USB.
► Selectați „Done” (Terminat) când se încheie 
procesul.
Instalarea hărții

Noua hartă trebuie descărcată cu 
motorul pornit și vehiculul staționat.
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12După ce ați descărcat o hartă pe dispozitivul 
USB, trebuie să o instalați în sistem.
► Introduceți dispozitivul USB ce conține 
noua hartă în conectorul USB amplasat în 
compartimentul de depozitare central dedicat 
transferului de date pe sistem.
Sistemul detectează prezența unei hărți noi 
pe dispozitivul USB. Acesta poate conține și o 
actualizare a software-ului de navigare dacă este 
necesar pentru noua hartă.
► Trebuie să indicați dacă doriți să actualizați 
sistemul.
► Selectați „Start”.
Dacă dispozitivul USB conține un software nou, 
sistemul începe prin actualizarea software-ului 
de navigare. După actualizarea software-ului, 
sistemul trebuie repornit.
► Selectați „OK”.
Înainte ca sistemul să înceapă actualizarea 
hărții, acesta vă avertizează că sunt necesare 
cel puțin 30 de minute pentru a instala harta.

Nu scoateți dispozitivul USB și nu opriți 
sistemul înainte ca actualizarea să fie 

terminată. Nu puteți utiliza sistemul înainte de 
terminarea actualizării. Dacă actualizarea 
este întreruptă, aceasta trebuie repornită.

Când harta este actualizată, apare mesajul de 
mai jos:
„Actualizări finalizate”
Puteți scoate acum dispozitivul USB.
► Faceți clic pe „Close” (Închidere).
Noua hartă este acum disponibilă pe sistem.

Depanare
În timpul unei actualizări, pot surveni 
următoarele probleme:
– Harta de pe dispozitivul USB nu este validă. 
În acest caz, descărcați din nou harta pe 
dispozitivul USB folosind „TomTom HOME”.
Poate fi necesar să pregătiți din nou dispozitivul 
USB.
– Versiunea hărții de pe dispozitivul USB 
este aceeași ca versiunea din sistem sau mai 
veche. În acest caz, descărcați din nou harta pe 
dispozitivul USB folosind „TomTom HOME”.
Poate fi necesar să pregătiți din nou dispozitivul 
USB.

Telefon
Apăsați pe „PHONE” pentru a afișa 
meniurile pentru telefon:

 

 

– Mobile phone (Telefon mobil).
– Afișați și apelați contactele din agenda 
telefonului mobil.
– Apăsați butonul 5 sau 6 pentru a derula prin 
contacte.
– Treceți direct la litera dorită în listă.
Recent calls (Apeluri recente)
– All calls, In, Out, Missed (Toate, Primite, 
Efectuate, Pierdute).
– Afișați și apelați contacte din jurnalul de 
apeluri recente.
 

 

Memoria sistemului conține mesaje text 
predefinite, ce pot fi trimise pentru a răspunde 
unui mesaj primit sau ca mesaj nou.
La primirea unui mesaj text (în funcție de 
versiunea telefonului), sistemul transmite de 
asemenea mesajul respectiv.
Settings (Setări)
– Connected tels. Add device, Connected 
audio (Telefoane conectate, Adăugare dispozitiv, 
Audio conectat).
– Combinați până la 10 telefoane/dispozitive 
audio pentru a facilita și accelera accesul și 
conectarea.
 

 

Formați numărul de telefon folosind tastatura 
virtuală de pe ecran.
Transf.
– Transf.
– Transferați apelurile de la sistem la telefonul 
mobil și invers.
– Mute.
– Dezactivați sunetul microfonului sistemului 
pentru conversații private.

Împerecherea unui telefon 
Bluetooth®

Din motive de siguranță și pentru că 
necesită o atenție susținută din partea 

șoferului, operațiile de asociere a unui telefon 
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sau
Apăsați butonul „Ignorare” afișată pe ecran.

Efectuarea unui apel
Apelarea unui număr nou

Vă recomandăm cu tărie să NU folosiți 
telefonul în timp ce conduceți. Vă 

recomandăm să parcați în siguranță sau să 
folosiți comenzile de pe volan.

Apăsați „PHONE”. 

Apăsați pe butonul tastatură. 

Formați numărul de telefon utilizând tastatura, 
apoi apăsați butonul „Apelare”, pentru a lansa 
apelul.

Apelarea unui contact
Apăsați „PHONE”. 

Apăsați butonul „Contacte” sau butonul 
„Lista de apeluri”.

Selectaţi contactul dorit din lista afişată pentru 
lansarea apelului.

Informații vehicul
Apăsați pe „MORE” pentru a afișa 
meniurile de informații privind vehiculul:

Exterior temp.
Afișează temperatura exterioară.

mobil Bluetooth® cu sistemul „mâini libere” al 
sistemului audio trebuie realizate cu 
vehiculul oprit.

Activați funcția Bluetooth a telefonului și 
asigurați-vă că acesta este „vizibil pentru toți” 
(configurarea cu telefonul).

Apăsați „PHONE”.
Dacă niciun telefon nu a fost asociat 

cu sistemul, pe ecran se afișează o pagină 
specială.
Selectați „Da” pentru a iniția procedura de 
asociere și căutați numele sistemului pe telefonul 
mobil (dacă selectați „Nu”, este afișată pagina 
principală Telefon).
Selectați numele sistemului și, în funcție de 
telefon, introduceți codul PIN afișat pe ecranul 
sistemului cu ajutorul tastaturii telefonului, sau 
confirmați pe telefonul mobil PIN-ul afișat.
Pe durata asocierii este afișată o pagină care 
indică evoluția operației.

În caz de nereușită, se recomandă 
dezactivarea și reactivarea funcției 

„Bluetooth” a telefonului.
După finalizarea cu succes a procedurii 
de asociere, pe ecran este afișată o 

pagină:
– răspundeți „Da” la întrebare, telefonul mobil 
este înregistrat ca favorit (telefonul mobil va 
avea prioritate față de alte telefoane mobile care 
vor fi înregistrate ulterior).

– dacă nu este asociat niciun alt dispozitiv, 
sistemul consideră primul dispozitiv asociat ca 
favorit.

Pentru telefoanele mobile care nu sunt 
înregistrate ca favorite, prioritatea se 

determină în funcție de ordinea de conectare. 
Ultimul telefon conectat va avea cea mai 
mare prioritate.

Serviciile disponibile depind de compatibilitatea 
rețelei, a cardului SIM și a dispozitivului 
Bluetooth®. Consultați manualul telefonului și 
operatorul pentru a afla serviciile care vă sunt 
disponibile.
La revenirea în vehicul, ultimul telefon conectat 
se reconectează automat în aproximativ treizeci 
de secunde după cuplarea contactului (cu 
Bluetooth® activat).
Pentru a modifica profilul conectării automate, 
selectați telefonul din listă apoi activați setarea 
dorită.
Profilele compatibile cu sistemul sunt: HFP, OPP, 
PBAP, A2DP, AVRCP, MAP.

Reconectare automată
La cuplarea contactului, telefonul conectat la 
ultima decuplare a contactului se reconectează 
automat, dacă acest mod de conectare a fost 
setat în timpul procedurii de asociere (vezi 
paginile anterioare).
Conectarea este confirmată prin afișarea unui 
mesaj și a numelui telefonului.

Gestionarea telefoanelor 
asociate

Această funcție permite conectarea sau 
deconectarea unui periferic, precum și 

suprimarea unei asocieri.

Apăsați pe „Setări”. 

Selectați „Telefon/Bluetooth®”, apoi selectați 
telefonul din lista dispozitivelor asociate.
Din lista opțiunilor propuse, selectați „Conectat” 
sau „Deconectat”, „Ștergere dispozitiv”sau 
„Adăugare dispozitiv”, „Memorare favorite”, 
„Pornire mesaje text”, „Descărcare”.

Primirea unui apel
Un apel primit este indicat printr-un semnal 
sonor și prin suprapunerea pe ecran a unui 
afișaj.

Apăsați scurt acest buton de pe volan 
pentru a accepta apelul.

sau
Apăsați butonul „Răspunde” afișat pe ecran.
Dacă aveți două apeluri active (unul în curs 
și unul în așteptare), puteți trece de la unul 
la altul cu butonul „Permutare apel” sau le 
puteți combina într-o conferință, cu butonul 
„Conferință”.

Încheierea unui apel
Pentru a refuza un apel, apăsați acest 
buton de pe volan.
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12sau
Apăsați butonul „Ignorare” afișată pe ecran.

Efectuarea unui apel
Apelarea unui număr nou

Vă recomandăm cu tărie să NU folosiți 
telefonul în timp ce conduceți. Vă 

recomandăm să parcați în siguranță sau să 
folosiți comenzile de pe volan.

Apăsați „PHONE”. 

Apăsați pe butonul tastatură. 

Formați numărul de telefon utilizând tastatura, 
apoi apăsați butonul „Apelare”, pentru a lansa 
apelul.

Apelarea unui contact
Apăsați „PHONE”. 

Apăsați butonul „Contacte” sau butonul 
„Lista de apeluri”.

Selectaţi contactul dorit din lista afişată pentru 
lansarea apelului.

Informații vehicul
Apăsați pe „MORE” pentru a afișa 
meniurile de informații privind vehiculul:

Exterior temp.
Afișează temperatura exterioară.

Clock
Afișează ceasul.
Compass
Afișează direcția în care călătoriți.
Trip
– Current info., Trip A, Trip B.
Afișează calculatorul de bord.
Țineți apăsat butonul „Trip A” sau „Trip B” pentru 
a reseta traseul în cauză.

Setări
Apăsați acest buton pentru a afișa 
meniurile de setări: 

Display (Afișaj)
– Brightness (Luminozitate).
– Reglați luminozitatea ecranului.
– Display mode (Mod de afișare).
– Reglați modul de afișare.
– Language (Limbă).
– Alegeți limba dorită.
– Unit of measurement (Unitate de măsură).
– Setați unitățile afișate pentru consum, distanță 
și temperatură.
– Touch screen beep (Bip ecran tactil).
– Activați sau dezactivați semnalul sonor atunci 
când atingeți un buton de pe ecran.
– Display Trip B (Afișaj traseu B).
– Afișați traseul B pe ecranul șoferului.
Voice commands (Comenzi vocale)
– Voice response time (Timp răspuns vocal).
– Setați lungimea răspunsului sistemului vocal.

– Display list of commands (Afișare listă de 
comenzi).
– Afișați sugestii cu diferite opțiuni în timpul unei 
sesiuni vocale.
Clock and Date (Ceas și dată)
– Time setting and format (Setare oră și 
format).
– Setarea orei.
– Display time mode (Mod de afișare oră).
– Activați sau dezactivați afișajul orei digitale în 
bara de stare.
– Synchro time (Sincronizare oră).
– Activați sau dezactivați afișarea orei în mod 
automat.
– Date setting (Setare dată).
– Setați data.
Safety/Assistance (Siguranță/Asistență)
– Reversing camera (Cameră de marșarier).
– Afișați camera de marșarier în timpul mersului 
înapoi.
– Camera delay (Întârziere cameră).
– Mențineți afișajul pe ecran al camerei de 
marșarier timp de cel mult 10 secunde sau până 
la 18 km/h.
Lighting (Iluminat)
– Daytime running lamps (Lumini de zi).
– Activați sau dezactivați aprinderea automată a 
luminilor la pornire.
Doors & locking (Uși și blocare)
– Autoclose (Închidere automată).
– Activați sau dezactivați blocarea automată a 
ușilor în timp ce vehiculul se deplasează.
Audio
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Utilizarea rapidă a interacțiunii vocale are 
loc la apăsarea acestor butoane în timpul 

unui mesaj vocal al sistemului și vă permite 
să pronunțați direct o comandă vocală.
De exemplu, dacă sistemul este pe cale să 
pronunțe un mesaj vocal de asistență și dacă 
se cunoaște comanda care trebuie lansată 
sistemului, la apăsarea acestor butoane 
mesajul vocal este întrerupt și puteți pronunța 
direct comanda vocală dorită (nemaifiind 
astfel nevoie să ascultați până la capăt 
mesajul vocal de asistență).
Când sistemul așteaptă o comandă vocală 
din partea utilizatorului, o apăsare pe aceste 
butoane încheie sesiunea vocală.

La fiecare apăsare de buton se emite un 
„bip” (semnal sonor) și se afișează pe 

ecran o pagină cu sugestii, care îi solicită 
utilizatorului să rostească o comandă.

Comenzile vocale globale
Aceste comenzi pot fi efectuate în 
orice pagină de pe ecran, după 

apăsarea butonului de recunoaștere vocală de 
pe volan, cu condiția să nu fie în desfășurare 
niciun apel telefonic.
Help

* Această funcție este disponibilă doar dacă telefonul conectat la sistem permite descărcarea agendei telefonice și a ultimelor apeluri și dacă descărcarea 
a fost efectuată.

– Equalizer (Egalizor).
– Reglează basul, mediile și înaltele.
– Balance/Fade (Balans/Estompare).
– Reglează balansul difuzoarelor față și spate, 
stânga și dreapta.
– Apăsați butonul din centrul săgeților pentru a 
echilibra setările.
– Volume/Speed (Volum/Viteză).
– Selectați parametrul dorit; opțiunea va fi 
evidențiată.
– Loudness (Intensitate).
– Optimizează calitatea sunetului la volum mic.
– Automatic radio (Post radio automat).
– Setați postul radio de la pornire sau reveniți la 
starea activă atunci când cheia de contact a fost 
adusă ultima dată în poziția STOP.
– Radio switch-off delay (Întârziere oprire 
radio).
– Reglați parametrul.
– AUX vol. setting (Setare volum AUX).
– Reglați parametrii.
Telefon/Bluetooth®

– Connected tels (Telefoane conectate).
– Începeți conectarea Bluetooth® a dispozitivului 
mobil selectat.
– Ștergeți dispozitivul mobil selectat.
– Memorați dispozitivul mobil selectat în favorite.
– Reglați parametrii.
– Add device (Adăugați un dispozitiv).
– Adăugați un dispozitiv mobil nou.
– Connected audio (Audio conectat).
– Conectați dispozitivul mobil doar pentru audio.
Radio setting (Setare radio)

– DAB announcements (Anunțuri DAB).
– Activați sau dezactivați anunțurile.
– Activați sau dezactivați opțiunile pentru: 
alarmă, anunțuri de evenimente, știri bursiere, 
știri de ultimă oră, informații despre program, 
evenimente speciale, informații sportive, 
informații transporturi publice, anunțuri alarmă, 
informații meteo.
Restore settings (Restaurare setări)
Restaurați setările implicite ale ecranului, 
ceasului, sunetului și radioului.
Delete personal data (Ștergere date personale)
Ștergeți datele personale, dispozitivele 
Bluetooth® și presetările integrate.

Comenzile vocale
Informații - utilizarea 
sistemului

În locul atingerii ecranului, este posibilă 
utilizarea vocii pentru a comanda 

sistemul.

Pentru a asigura recunoașterea 
comenzilor vocale de către sistem, 

respectați următoarele recomandări:
– vorbiți pe un ton normal,
– rostiți întotdeauna comanda după ce auziți 
un „bip” (semnal sonor),

– sistemul recunoaște comenzile vocale 
indiferent de sex, ton și inflexiunea vocii 
persoanei care le rostește,
– reduceți la minimum zgomotul în interiorul 
habitaclului,
– înainte de a rosti comenzile vocale, rugați-i 
pe ceilalți ocupanți ai vehiculului să păstreze 
liniștea. Deoarece sistemul recunoaște 
comenzile vocale indiferent de persoana care 
le rostește, atunci când mai multe persoane 
vorbesc în același timp este posibil ca 
sistemul să recunoască comenzi diferite sau 
suplimentare față de solicitarea dvs.,
– pentru o funcționare optimă, este 
recomandat să închideți geamurile și trapa 
(în cazul versiunilor/piețelor unde aceasta 
este disponibilă) pentru a evita orice sursă de 
perturbații din exterior.

Comenzi de pe volan
Acest buton activează modul de 
recunoaștere vocală „Telefon”, care vă 

permite să efectuați apeluri telefonice, să 
vizualizați jurnalul apelurilor recente/primite/
efectuate, să afișați agenda telefonică etc.

Acest buton activează modul de 
recunoaștere vocală „Radio/Media”, care 

permite recepționarea unui post de radio specific 
sau a unei frecvențe radio AM/FM specifice, 
redarea unei piese sau a unui album de pe un 
stick de memorie USB/iPod/CD MP3.
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12Utilizarea rapidă a interacțiunii vocale are 
loc la apăsarea acestor butoane în timpul 

unui mesaj vocal al sistemului și vă permite 
să pronunțați direct o comandă vocală.
De exemplu, dacă sistemul este pe cale să 
pronunțe un mesaj vocal de asistență și dacă 
se cunoaște comanda care trebuie lansată 
sistemului, la apăsarea acestor butoane 
mesajul vocal este întrerupt și puteți pronunța 
direct comanda vocală dorită (nemaifiind 
astfel nevoie să ascultați până la capăt 
mesajul vocal de asistență).
Când sistemul așteaptă o comandă vocală 
din partea utilizatorului, o apăsare pe aceste 
butoane încheie sesiunea vocală.

La fiecare apăsare de buton se emite un 
„bip” (semnal sonor) și se afișează pe 

ecran o pagină cu sugestii, care îi solicită 
utilizatorului să rostească o comandă.

Comenzile vocale globale
Aceste comenzi pot fi efectuate în 
orice pagină de pe ecran, după 

apăsarea butonului de recunoaștere vocală de 
pe volan, cu condiția să nu fie în desfășurare 
niciun apel telefonic.
Help

* Această funcție este disponibilă doar dacă telefonul conectat la sistem permite descărcarea agendei telefonice și a ultimelor apeluri și dacă descărcarea 
a fost efectuată.

Îi oferă utilizatorului ajutor generic indicându-i 
unele comenzi disponibile.
Cancel
Închide secvența vocală în curs.
Repeat
Îi repetă utilizatorului ultimul mesaj vocal rostit.
Voice tutorial
Îi oferă utilizatorului o descriere detaliată a 
modului de utilizare a sistemului vocal.

Comenzi vocale pentru 
„telefon”

Dacă un telefon este conectat la sistem, 
comenzile vocale următoare pot fi 

efectuate din orice pagină a ecranului principal 
după apăsarea butonului „Telefon” de la volan, 
cu condiția să nu fie în desfășurare niciun apel 
telefonic. 
Dacă nu este conectat niciun telefon, un mesaj 
vocal anunță: „No telephone is connected. 
Connect a telephone and try again” (Nu este 
conectat niciun telefon. Conectați un telefon și 
reîncercați), iar sesiunea vocală se închide.

Eticheta „Mobile phone” (Telefon mobil) 
poate fi înlocuită cu alte trei etichete 

disponibile: „Home” (Acasă); „Office” (Birou); 
„Other” (Altul).

Call* > Ion Popescu

Apelează numărul de telefon asociat cu 
contactul Ion Popescu.
Call* > Ion Popescu > Mobile phone
Apelează numărul de telefon cu eticheta „Telefon 
mobil” asociat cu contactul Ion Popescu.
Call number > 0123456789
Apelează numărul 0123456789.
Redial
Apelează numărul sau contactul din ultimul apel 
efectuat.
Call back
Apelează numărul sau contactul din ultimul apel 
primit.
Recent calls*
Afișează lista completă a apelurilor recente: 
efectuate, pierdute și primite.
Outgoing calls*
Afișează lista apelurilor efectuate.
Missed calls*
Afișează lista apelurilor pierdute.
Incoming calls*
Afișează lista apelurilor primite.
Directory*
Afișează agenda telefonului conectat.
Search* > Ion Popescu
Afișează informațiile de contact pentru Ion 
Popescu din agendă, cu toate numerele salvate.
Search* > Ion Popescu > Mobile phone
Afișează numărul de telefon cu eticheta „Telefon 
mobil” asociat cu contactul Ion Popescu.



176

Sistemul audio și telematic tactil

Comenzile vocale pentru 
„mesaje text”

Următoarele comenzi pot fi efectuate din 
orice ecran principal, după apăsarea 

butonului „Telefon” situat pe volan, cu condiția să 
nu fie în desfășurare niciun apel telefonic.
Send a text message to > 0123456789
Începe procedura vocală de trimitere a unui 
mesaj text presetat folosind sistemul.
Send a text message to > Ion Popescu > 
Mobile phone
Începe procedura vocală de trimitere a unui 
mesaj text presetat folosind sistemul.
View text message > Ion Popescu > Mobile 
phone
Afișează lista de mesaje text descărcate de 
telefon.

Comenzi vocale „Apeluri 
hands-free”

Următoarele comenzi sunt disponibile cât 
timp este un apel în desfășurare.

Comenzile pot fi efectuate din orice pagină a 
ecranului în timpul unui apel, după apăsarea 
butonului „Telefon” de pe volan.
Send 0123456789
Tonurile de apelare sunt trimise la 0123456789.
Send Voicemail password
Tonurile de apelare sunt trimise pentru numerele 
înregistrate în „Parolă căsuță vocală”.
Activate speakers
Transferă apelul către telefon sau sistem.

View messages*
Afișează lista de mesaje text primite de telefonul 
conectat.

Dacă telefonul permite înregistrarea 
prenumelui (Ion) și a numelui de familie 

(Popescu) în două câmpuri separate, 
efectuați următoarele comenzi vocale:
– „Call” > „Ion” > „Popescu” sau „Call” > 
„Popescu” > „Ion”.
– „Search” > „Ion” > „Popescu” sau „Search” 
> „Popescu” > „Ion”.

Comenzi vocale pentru 
„radio AM/FM/DAB”

Următoarele comenzi pot fi efectuate din 
orice pagină a ecranului principal, după 

apăsarea butonului de recunoaștere vocală 
situat pe volan, cu condiția să nu fie în 
desfășurare niciun apel telefonic.
Tune to > 105.5 > FM
Selectează postul radio de pe frecvența 105.5 a 
benzii FM.
Tune to > 940 > AM
Selectează postul radio de pe frecvența 940 a 
benzii AM.
Tune to** > Magic > FM
Selectează postul radio Magic.

* Această funcție este disponibilă doar dacă telefonul conectat la sistem este compatibil cu funcția de citire a mesajelor text.
** „Magic” poate fi înlocuit cu orice alt nume de post radio FM. Nu toate posturile radio oferă acest serviciu.
*** „Absolute Radio” poate fi înlocuit cu orice alt nume de canal DAB. Nu toate canalele DAB oferă acest serviciu.

Tune to DAB channel*** > Absolute Radio
Selectează postul radio Absolute Radio de pe 
canalul DAB.

Comenzi vocale pentru 
„Media”

Următoarele comenzi pot fi efectuate din 
orice pagină a ecranului principal, după 

apăsarea butonului de recunoaștere vocală 
situat pe volan, cu condiția să nu fie în 
desfășurare niciun apel telefonic.
Listen to track > „Titlu 1”
Redă piesa „Titlul 1”.
Listen to album > „Album 1”
Redă piesele din albumul „Albumul 1”.
Listen to artist > „Artist 1”
Redă piesele de la artistul „Artist 1”.
Listen to music style > „Jazz”
Redă piesele din stilul muzical „Jazz”.
Listen to playlist > „Lista de redare 1”
Redă piesele din lista de redare „Lista de redare 
1”.
Listen to podcast > „Podcast 1” 
Redă podcastul „Podcast 1”.
Listen to audio book > „Carte audio 1”
Redă cartea audio „Carte audio 1”.
Listen to track number > „5”
Redă piesa cu numărul „5”.

Select > „USB”
Selectează suportul media USB drept sursă 
audio activă.
Browse > „Album”
Afișează lista albumelor disponibile.

Comenzi vocale pentru 
„navigație”

Următoarele comenzi pot fi efectuate din 
orice pagină a ecranului principal, după 

apăsarea butonului de recunoaștere vocală sau 
„Telefon” situat pe volan, cu condiția să nu fie în 
desfășurare niciun apel telefonic.
Go home
Afișează ruta spre casă.
2D mode
Comută la modul 2D.
3D mode
Comută la modul 3D.
Clear route
Șterge ruta afișată.
Add a favourite
Afișează pagina de ecran a favoritelor.
Repeat instruction
Repetă ultimul mesaj vocal rostit.
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12Comenzile vocale pentru 
„mesaje text”

Următoarele comenzi pot fi efectuate din 
orice ecran principal, după apăsarea 

butonului „Telefon” situat pe volan, cu condiția să 
nu fie în desfășurare niciun apel telefonic.
Send a text message to > 0123456789
Începe procedura vocală de trimitere a unui 
mesaj text presetat folosind sistemul.
Send a text message to > Ion Popescu > 
Mobile phone
Începe procedura vocală de trimitere a unui 
mesaj text presetat folosind sistemul.
View text message > Ion Popescu > Mobile 
phone
Afișează lista de mesaje text descărcate de 
telefon.

Comenzi vocale „Apeluri 
hands-free”

Următoarele comenzi sunt disponibile cât 
timp este un apel în desfășurare.

Comenzile pot fi efectuate din orice pagină a 
ecranului în timpul unui apel, după apăsarea 
butonului „Telefon” de pe volan.
Send 0123456789
Tonurile de apelare sunt trimise la 0123456789.
Send Voicemail password
Tonurile de apelare sunt trimise pentru numerele 
înregistrate în „Parolă căsuță vocală”.
Activate speakers
Transferă apelul către telefon sau sistem.

Activate/Deactivate microphone
Activează/dezactivează microfonul sistemului.
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Sistem ALPINE® X902D
 

 

Sistemul audio multimedia 
- Telefon Bluetooth® - 
Navigare GPS

Din motive de siguranță, șoferul trebuie 
să realizeze operațiile care necesită o 

atenție crescută cu vehiculul oprit.
Când motorul este oprit, sistemul audio se 
poate întrerupe după activarea modului 
economie de energie, pentru a conserva 
bateria.

Pentru informații suplimentare, consultați 
ghidul de utilizare ALPINE la adresa:

https://www.alpine-europe.com

Primii pași
Utilizați butoanele dispuse sub ecranul tactil 
pentru a accesa meniurile principale, apoi 
apăsați butoanele virtuale ale ecranului tactil.
Comandă tactilă: apăsați ușor un buton sau un 
element de listă de pe ecranul tactil pentru a 
evita deteriorarea ecranului.
Glisare: deplasați ușor degetul pe ecran într-o 
mișcare de glisare.
Tragere și eliberare: apăsați un element de pe 
ecran și mutați-l cu degetul în locul ales, apoi 
ridicați degetul.
Nu puteți efectua zoom înapoi apropriind două 
degete pe ecran sau zoom înainte îndepărtând 
două degete pe ecran.

Pentru curățarea ecranului folosiți o 
lavetă moale, neabrazivă (de exemplu, 

lavetă pentru ochelari), fără a adăuga soluții 
de curățat.
Nu utilizați obiecte ascuțite pe ecran.
Nu atingeți ecranul cu mâinile umede.

Accesați meniul principal.
Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde 

pentru a opri sistemul. 
Afișați ecranul hărților de navigare.
Apăsați din nou acest buton pentru a 

accesa ecranul meniului de navigare.
Țineți apăsat acest buton timp de 2 secunde 
pentru a accesa ecranul itinerarului de întoarcere 
acasă (dacă nu ați configurat încă adresa 

de domiciliu, se afișează un ecran pentru 
configurarea adresei).

Reducerea volumului. 

Creșterea volumului. 

Afișați ecranul meniului pentru telefon.
Când primiți un apel, apăsați butonul 

pentru a începe o conversație.
Comenzi vocale pentru smartphone prin 
intermediul sistemului.
Radio: căutare automată pas cu pas a 
frecvenței superioare/inferioare pentru 

posturile de radio.
Media: selectarea piesei precedente/următoare.

Afișați ecranul audio/vizual.
Dacă ecranul audio/vizual este deja 

afișat, acest buton este utilizat pentru a schimba 
sursa.
Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a 
reveni la ecranul favoritelor.

Activați/dezactivați modul mut. 

Meniuri
Comutarea de la ecranul 
surselor audio la un anumit 
ecran
Ecranul surselor audio
 

 

Pentru a comuta de la ecranul surselor audio la 
un anumit ecran, apăsați una dintre pictogramele 
din cele patru colțuri ale ecranului sau glisați pe 
ecran.
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13Meniuri
Comutarea de la ecranul 
surselor audio la un anumit 
ecran
Ecranul surselor audio
 

 

Pentru a comuta de la ecranul surselor audio la 
un anumit ecran, apăsați una dintre pictogramele 
din cele patru colțuri ale ecranului sau glisați pe 
ecran.

Ecranul setărilor pentru comenzi rapide
 

 

Glisați în jos pe ecran pentru a efectua reglaje 
audio sau ale sistemului.
Ecranul meniului
 

106.10
MHz

 

Glisați în sus pentru a efectua reglaje pe ecranul 
de meniu.
Ecranul apare și atunci când apăsați butonul de 
meniu.

Butonul de memorie sau ecranul modului 
de căutare rapidă
 

 

Glisați spre dreapta; modul de căutare diferă în 
funcție de sursa audio.
Ecran dual
 

 

Ecranul dual afișează ecranul de navigare și 
ecranul audio/vizual în același timp.
Apăsați pictograma din stânga și cea din 
dreapta.
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Navigare pe tot ecranul
 

 

Glisați ecranul spre stânga pentru a vedea 
meniul de navigare pe tot ecranul.
Ecranul apare și atunci când apăsați butonul de 
navigare.
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Automobiles PEUGEOT atestă, în conformitate cu dispozițiile reglementării europene (Directiva 2000/53) referitoare la vehiculele scoase din uz, că a atins 
obiectivele fixate de aceasta și că la fabricarea produselor pe care le comercializează sunt utilizate materiale reciclate.
Reproducerea și traducerea acestui document, chiar parțiale, sunt interzise fără autorizarea scrisă din partea companiei Automobiles PEUGEOT.
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