
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Περιγραφές Χωρητικότητα Προδιαγραφές

Λάδι κινητήρα

D20DTR ≒  6,0ℓ Κατηγορία ποιότητας: Γνήσιο λάδι κινητήρα Ssangyong  
(Εγκεκριμένο από το Δελτίο ΜΒ 229.51 SAE 5W30)

G23D ≒ 7,5ℓ
Κατηγορία ποιότητας: Γνήσιο λάδι κινητήρα Ssangyong
(Εγκεκριμένο από το Δελτίο ΜΒ 229.1 SAE 10W40 ή 229.3 SAE 5W40 ή 229.51 
SAE 5W30 SN/GF-5 SAE 5W20)

Ψυκτικό υγρό κινητήρα

D20DTR ≒ 8,5ℓ Γνήσιο ψυκτικό υγρό Ssangyong 
Αντιψυκτικό SYC-1025, 
Αντιψυκτικό: Νερό = 50:50 
ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ, ΧΡΩΜΑ:ΜΠΛΕG23D 10,5~11,0ℓ

Υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 5 A/T ≒ 8,0ℓi Γνήσιο λάδι Ssangyong (Shell ATF 134 ή Fuchs ATF 134)

Υγρό μηχανικού κιβωτίου 
ταχυτήτων

6-τάχυτο ≒ 2,2ℓ Γνήσιο λάδι Ssangyong
(HD MTF 75W/85 (SHELL) ή HK MTF 75W/85(SK))

5-τάχυτο
2WD ≒  3,4ℓ

Γνήσιο λάδι Ssangyong (ATF DEXRON II)
4WD ≒  3,6ℓ

Υγρό τράνσφερ ≒  1,4ℓ Γνήσιο λάδι Ssangyong (TF DEXRON III)

Λάδι άξονα
Μπροστινός ≒  1,4ℓ Γνήσιο λάδι Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5)

Πίσω ≒  2,0ℓ Γνήσιο λάδι Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5)

Υγρό φρένων / συμπλέκτη Όπως απαιτείται Γνήσιο υγρό Ssangyong (DOT4)

Υγρό υδραυλικού τιμονιού ≒ 1,0ℓ Γνήσιο υγρό Ssangyong (S-PSF-3)
* TOTAL FLUIDE DA(Μόνο για συνθήκες υπερβολικού ψύχους)

Λάδι ελατηρίων μεντεσέ πίσω πόρτας Όπως απαιτείται Γράσο φθορίου με αντοχή στη θερμότητα (Γράσο PTFE, ανατρέξτε στο KS M 2130)

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Χρησιμοποιήστε μόνο τα συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά Ssangyong.
•  Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους ή μάρκες λαδιών ή υγρών. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιές.
•  Τηρήστε τα επίπεδα που καθορίζονται κατά τη συμπλήρωση ή την αντικατάσταση των υγρών.





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτό το εγχειρίδιο έχει προετοιμαστεί για να σας εξοικειώσει με τη λειτουργία και τη συντήρηση του / 
και για να σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά 
και να ακολουθήσετε τις συστάσεις που βοηθούν στην εξασφάλιση της πιο ευχάριστης, ασφαλούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας του οχήματός σας.
Όταν έρθει η ώρα της συντήρησης, να θυμάστε ότι ο αντιπρόσωπος της  γνωρίζει καλύτερα 
το όχημά σας και ενδιαφέρεται για την πλήρη ικανοποίηση σας.
Θα θέλαμε να επωφεληθούμε αυτής της ευκαιρίας για να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του / 

 και για να σας διαβεβαιώσουμε για το συνεχές ενδιαφέρον μας αναφορικά στην οδηγική απόλαυση 
και την ικανοποίηση σας.
Αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος του οχήματός σας, και πρέπει να παραμείνει 
με το όχημα κατά τη στιγμή της μεταπώλησης.

PYEONGTAEK, ΚΟΡΕΑ



titlosΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

00  Γενικές πληροφορίες
Διαστάσεις ............................................... 0-2

Αναγνώριση οχήματος ............................. 0-6

Διακόπτες και συσκευές ........................... 0-7

Διαμέρισμα του κινητήρα ......................... 0-8

Σημαντική σημείωση .............................. 0-10

Προστασία του περιβάλλοντος ...............0-11

01  Προφυλάξεις ασφαλείας
Έλεγχοι πριν από την έναρξη  

της διαδρομής  .................................. 1-2

Οδηγίες για την ασφάλεια ........................ 1-7

Εκκίνηση του κινητήρα και οδήγηση  
του οχήματος ................................... 1-16

Φροντίδα του οχήματος ......................... 1-20

Φροντίδα του οχήματος σε θερμοκρασίες  
κάτω από τους 0 °C (32 F) .............. 1-29

Προφυλάξεις σχετικά με την μη εξουσιοδοτημένη 
μετατροπή & τροποποίηση  ..............1-32

02   
Κλειδί ανάφλεξης  
& τηλεχειριστήριο-κλειδί

Τηλεχειριστήριο-κλειδί*  
και κλειδί ανάφλεξης .......................... 2-2

Αντικατάσταση μπαταρίας  
για το κλειδί REKES  ......................... 2-4

Λειτουργίες κλειδιού  ................................ 2-7

Άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών  
με το κλειδί της ανάφλεξης  ............... 2-9

Λειτουργίες του έξυπνου κλειδιού*  ....... 2-10

Θέσεις του μπουτόν Εκκίνησης / Διακοπής 
λειτουργίας του κινητήρα  ................ 2-13

Κλείδωμα της πόρτας με το έξυπνο κλειδί  ..2-17

Εκκίνηση του κινητήρα με το μηχανικό κλειδί  
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ........2-19

Αντικατάσταση μπαταρίας  .................... 2-20

Προφυλάξεις κατά τη χρήση  
του έξυπνου κλειδιού  ...................... 2-21

Σύστημα Immobilizer* ............................ 2-22

Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας  ..... 2-24

03  Άνοιγμα και κλείσιμο
Μοχλός ανοίγματος πόρτας, Κουμπί  

κλειδώματος / ξεκλειδώματος πόρτας  ..3-2

Παράθυρα  ............................................... 3-4

Ηλιοροφή* ................................................ 3-6

Πορτάκι πλήρωσης καυσίμου .................. 3-9

Καπό κινητήρα ....................................... 3-12

Φόρτωση εμπορευμάτων  ..................... 3-14

04  Διακόπτες στο εσωτερικό
Διακόπτες στο εσωτερικό ........................ 4-2

Διακόπτης φώτων .................................... 4-4

Διακόπτης υαλοκαθαριστήρα  
και πλυστικής συσκευής  ................... 4-8

Υαλοκαθαριστήρες με σύστημα  
ανίχνευσης βροχής*  ....................... 4-10

Διακόπτης συστήματος  
σταθεροποίησης της ταχύτητας* ......4-11

Διακόπτες τηλεχειρισμού στο τιμόνι* ..... 4-17

Διακόπτης ελέγχου εξωτερικού  
καθρέφτη πόρτας  ........................... 4-19

Διακόπτης ESP OFF* ............................ 4-22

Διακόπτης θέρμανσης τιμονιού* ............ 4-24

Διακόπτης πίσω φώτων ομίχλης*  ......... 4-25

Διακόπτης μερικού χιλιομετρητή  
και επαναφοράς  ............................. 4-26

Διακόπτης θερμαινόμενου κρύσταλλου  4-28

Διακόπτης φώτων αλάρμ. ...................... 4-29

4-Σύστημα και διακόπτης μετάδοσης  
κίνησης στους 4 τροχούς*  .............. 4-30

Συσκευή ρύθμισης δέσμης προβολέων*  4-33

Διακόπτες στην κονσόλα οροφής  ......... 4-34



05  Πίνακας οργάνων
Πίνακας οργάνων .................................... 5-2

Όργανα και οθόνη ενδείξεων  .................. 5-3

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών 
(TPMS)*  ........................................... 5-8

Προειδοποιητικές λυχνίες και ενδεικτικά 5-12

Οθόνη LCD  ........................................... 5-22

06  Κιβώτιο ταχυτήτων και φρένα
Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων σε μηχανικό  

κιβώτιο ταχυτήτων (6-τάχυτο)............ 6-2

Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων σε μηχανικό  
κιβώτιο ταχυτήτων (5-τάχυτο) ........... 6-3

Μοχλός επιλογέα σχέσεων σε αυτόματο  
κιβώτιο ταχυτήτων*  .......................... 6-7

Συμβουλές οδήγησης για το αυτόματο  
κιβώτιο ταχυτήτων  ............................ 6-8

Θέσεις μοχλού επιλογέα σχέσεων ......... 6-10

Λειτουργία Χειμώνα (W) / Κανονική (S)  6-16

Λειτουργία ασφαλείας (Αυτόματο κιβώτιο  
ταχυτήτων)  ..................................... 6-17

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης* .....6-18

Σύστημα πέδησης ................................. 6-20

Λειτουργία χειρόφρενου ......................... 6-25

07  Καθίσματα
Κάθισμα οδηγού  ..................................... 7-2

Κάθισμα συνοδηγού  ............................... 7-6

Πίσω κάθισμα  ......................................... 7-7

Σύστημα θέρμανσης καθίσματος*  .......... 7-9

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις  .........7-11

08  Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι
Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι*  ........... 8-2

Ζώνη ασφαλείας  ..................................... 8-4

Πώς να κουμπώσετε τη ζώνη ασφαλείας  
τριών σημείων  .................................. 8-5

Πώς να κουμπώσετε την πίσω κεντρική  
ζώνη ασφαλείας δύο σημείων  .......... 8-6

Παιδικά καθίσματα* και έγκυες γυναίκες  . 8-7

Προειδοποιήσεις για τις ζώνες ασφαλείας  8-15

Αερόσακοι*  ........................................... 8-18

Συνθήκες μη ενεργοποίησης  
των αερόσακων  .............................. 8-21

Προειδοποιήσεις για τους αερόσακους  . 8-25

09   Εξαερισμός, Θέρμανση, Κλιματισμός 
και σύστημα καθαρισμού αέρα

Καλοριφέρ / Σύστημα κλιματισμού .......... 9-2

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις  .......... 9-4

Αυτόματο καλοριφέρ / Κλιματισμός *  ...... 9-5

Μηχανικό καλοριφέρ / Κλιματισμός  ........ 9-9

Αποθάμβωση και Αποπάγωση  ............. 9-12

Αντικατάσταση φίλτρου κλιματισμού  ..... 9-13

10  Εξοπλισμός άνεσης
Αποθηκευτικοί χώροι και Εξοπλισμός  

άνεσης  ............................................ 10-2

Ρυθμιζόμενο τιμόνι και κόρνα  ............... 10-4

Εσωτερικός καθρέφτης*  ....................... 10-6

Κεντρική κονσόλα / Μπροστινή  
ποτηροθήκη / Υποδοχή κινητού  
τηλεφώνου  ..................................... 10-8

Θήκη χάρτη / Φωτισμός πόρτας /  
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος  ....10-9

Αφαιρούμενο σταχτοδοχείο /  
Αποθηκευτικός χώρος (Εμπρός)  ....10-10

Αναπτήρας / Θήκη γυαλιών  .................10-11

Υποδοχή για κάρτες / Αλεξήλια και  
φωτισμός καθρέφτη καλλωπισμού  10-12



Ντουλαπάκι / Ψηφιακό ρολόι  .............. 10-13

Πρίζα / Άγκιστρο τσάντας  .................... 10-14

Πίσω υποβραχιόνιο (Κέντρο) / Λαβή  
συγκράτησης και άγκιστρο παλτό  ... 10-15

Πίσω αποθηκευτικός χώρος  
και πίσω συρτάρι  .......................... 10-16

Σχάρα οροφής *  .................................. 10-17

Πίσω αποθαμβωτής  ........................... 10-18

Σύστημα Bluetooth * ` .......................... 10-19

Ηχοσύστημα*  ...................................... 10-20

11  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Εκκίνηση του κινητήρα με καλώδια  

διακλάδωσης ....................................11-2

Εργαλεία OVM  .......................................11-4

Προειδοποιητικό τρίγωνο  .......................11-6

Προφυλάξεις όταν ένα ελαστικό  
είναι σκασμένο  ................................11-7

Αλλαγή ενός σκασμένου ελαστικού*  ......11-8

Όταν υπερθερμαίνεται ο κινητήρας ......11-14

Προειδοποιητική λυχνία διαχωριστή  
νερού και προειδοποιητική λυχνία  
ελέγχου κινητήρα  ...........................11-16

Ρυμούλκηση ενός ακινητοποιημένου  
οχήματος  .......................................11-18

Ρυμούλκηση έκτακτης ανάγκης  ...........11-19

Ατύχημα / Φωτιά / Σφοδρή χιονόπτωση  11-21

Ρυμούλκηση τρέιλερ  ........................... 11-22

12  Σέρβις και συντήρηση
Λίστα καθημερινού ελέγχου  .................. 12-2

Θέσεις στο διαμέρισμα του κινητήρα  .... 12-3

Λάδι κινητήρα  ....................................... 12-5

Ψυκτικό υγρό κινητήρα  ......................... 12-9

Φίλτρο αέρα  .........................................12-11

Υγρό υδραυλικού τιμονιού  .................. 12-13

Φίλτρο καυσίμου (κινητήρας ντίζελ)  .... 12-14

Υγρό φρένων και συμπλέκτη (Με Μ/Τ)  12-17

Υγρού πλυστικής συσκευής  ................ 12-18

Μπαταρία  ............................................ 12-19

Ασφάλειες και κουτί ρελέ  .................... 12-21

Ελαστικά  ............................................ 12- 23

Ρεζέρβα και χειμερινά ελαστικά  .......... 12-25

Αντικατάσταση μάκτρου  
υαλοκαθαριστήρα .......................... 12-27

Εργασίες που γίνονται από εσάς  ........ 12-28

Έλεγχος εκπομπών  ............................ 12-29

Διάταξη μείωσης εκπομπών  ............... 12-30

Εργασίες προγραμματισμένης  
συντήρησης (ΕΕ) - Κινητήρας  
ντίζελ  ......................................... 12-32

Εργασίες προγραμματισμένης  
συντήρησης (Γενικά) - Κινητήρας  
ντίζελ  ............................................ 12-35

Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης 
(ΕΕ) - Κινητήρας βενζίνης  ............ 12-38

13  Φώτα
Προδιαγραφές λαμπτήρων  

και έλεγχος λειτουργίας  .................. 13-2

Θέση εξωτερικών φώτων  ...................... 13-4

Αντικατάσταση των εξωτερικών φώτων  13-5

Αντικατάσταση των εσωτερικών φώτων  13-7

14  Ευρετήριο



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

0

1
 

 

 

 

 

 
0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 Διαστάσεις  .............................................................0-2

 Αναγνώριση οχήματος ...........................................0-6

 Διακόπτες και συσκευές .........................................0-7

 Διαμέρισμα του κινητήρα ........................................0-8

 Σημαντική σημείωση ............................................0-10

 Προστασία του περιβάλλοντος ............................. 0-11

Γενικές 
πληροφορίες



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

0-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1,570

1,570

1,790

4,990

3,060

1,910
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

0

1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  Μονάδα: mm

Όψη από το πάνω μέρος

Όψη από το πλάι Όψη από το πίσω μέρος

Όψη από το μπροστινό μέρος



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         0-3

1,570

1,570

1,790

4,990

3,060

1,910
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

0

1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (I) * ( ) Προαιρετικό

0
Περιγραφές D20DTR G23D

Γενικά

Ολικό μήκος (mm) 4.990 ←

Ολικό πλάτος (mm) 1.910 ←

Ολικό ύψος (mm) 1.790 ←

Μικτό βάρος οχήματος (kg)
A/T 2WD: 2.640, 4WD: 2.740 -

M/T 2WD: 2.640, 4WD: 2.740 2WD: 2.600, 4WD: 2.700

Απόβαρο του οχήματος (kg)
A/T 2WD: 1.895 (1.935) 

4WD: 1.995 (2.035) -

M/T 2WD: 1.873 (1.913) 
4WD: 1.982 (2.022)

2WD: 1.835 (1.876) 
4WD: 1.944 (1.984)

Πλήρες φορτίο (kg)
A/T 370 (253: με τρέιλερ) -
M/T 383 (266: με τρέιλερ) 381 (264: με τρέιλερ)

Καύσιμο Πετρέλαιο Βενζίνη
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (ℓ) 75 ←
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) 5,58 ←

Κινητήρας

Αριθμός κυλίνδρων / Λόγος συμπίεσης 4 / 16,5:1 4 / 10,0:1
Κυβισμός (cc) 1.998 2.295
Διάταξη εκκεντροφόρων DOHC ←

Μεγ. ισχύς
Κανονική ισχύς 155 PS / 3.400 ~ 4.000 rpm 150 PS / 5.500 rpm

Χαμηλή ισχύς 149 PS / 4.000 rpm -

Μεγ. ροπή
Κανονική ισχύς 360 Nm / 1.500 ~ 2.800 rpm 214 Nm / 3.500 ~ 4.600 rpm

Χαμηλή ισχύς 310 Nm / 1.800 ~ 2.700 rpm -
Στροφές ρελαντί 750 ± 20 rpm 750 ± 50 rpm
Σύστημα ψύξης Υδρόψυκτος / εξαναγκασμένη κυκλοφορία ←
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού (ℓ) 8,5 10,5 ~ 11,0
Τύπος λίπανσης Γραναζωτή αντλία, εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ←

Μεγ. χωρητικότητα σε λάδι (ℓ) (κατά την αποστολή) 6,0 7,9

Υπερτροφοδότης και τύπος ψύξης Υπερτροφοδότης, αερόψυκτος -



0-4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΙΙ) * ( ) Προαιρετικό

Περιγραφές D20DTR G23D

Μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων

Τύπος λειτουργίας Τύπου αλλαγής στο δάπεδο ←

Σχέση μετάδοσης

5-τάχυτο

1η – 4,315
2η – 2,475
3η – 1,536
4η – 1,000
5η – 0,807
Όπισθεν – 3,919

6-τάχυτο

1η 4,489 –
2η 2,337 –
3η 1,350 –
4η 1,000 –
5η 0,784 –
6η 0,679 –

Όπισθεν 4,253 –

Αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων

Μοντέλο Ηλεκτρονικό, 5-τάχυτο –

Τύπος λειτουργίας Τύπου αλλαγής στο δάπεδο –

Σχέση μετάδοσης

1η 3,595 –
2η 2,186 –
3η 1,405 –
4η 1,000 –
5η 0,831 –
Όπισθεν 1 3,167 –
Όπισθεν 2 1,926 –

Τράνσφερ

Μοντέλο Μερικής εμπλοκής ←
Τύπος Τύπου πλανητικών γραναζιών ←

Σχέση μετάδοσης
Υψηλή (4Η) 1,000: 1 ←
Χαμηλή (4L) 2,483: 1 ←
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (iii) * ( ) Προαιρετικό

0
Περιγραφές D20DTR G23D

Συμπλέκτης (Μ/Τ)
Τύπος λειτουργίας Υδραυλικού τύπου ←

Τύπος δίσκου Ξηρός μονού διαφράγματος ←

Υδραυλικό τιμόνι
Τύπος Κρεμαγιέρα ←

Γωνία τιμονιού
Εσωτερική 36,2° ←
Εξωτερική 32,4° ←

Μπροστινός 
άξονας

Με ημιαξόνια Με σφαιρικούς συνδέσμους ←
Με κέλυφος άξονα Ενσωματωμένος ←

Πίσω άξονας
Με ημιαξόνια Ανάρτηση σταθερού άξονα Ημι-πλευστού τύπου ←
Με κέλυφος άξονα Ενσωματωμένος ←

Φρένα

Με αντλία φρένων Τύπου Tandem ←
Με σερβόφρενο Σερβόφρενο με υποβοήθηση κενού ←

Τύπος φρένων
Μπροστινοί τροχοί Δίσκος φρένων ←
Πίσω τροχοί Ταμπούρο & ΔΙΣΚΟΣ ←

Χειρόφρενο Τύπου ντίζας (εσωτερική διαστολή) ←

Ανάρτηση
Μπροστινή ανάρτηση Ψαλίδια + ελικοειδή ελατήρια ←
Πίσω ανάρτηση Ανάρτηση σταθερού άξονα 5-συνδέσμων + ελικοειδή ελατήρια ←

Κλιματισμός Ψυκτικό (χωρητικότητα) R-134a (650 ± 30g) ←

Ηλεκτρικά
Τύπος μπαταρίας / Χωρητικότητα (V-AH) MF/12 - 90 ←
Χωρητικότητα μίζας (V-kW) 12 - 2,2 12 - 1,2
Χωρητικότητα δυναμό (V-A) 12 - 120 12 - 115

Ελαστικά Τυπικά ελαστικά

Μπροστά 32 psi ←

Πίσω
32 psi

(44 psi: όταν το όχημα είναι πλήρως  
φορτωμένο με αποσκευές)

←

Μάκτρα  
υαλοκαθαριστήρα

Πλευρά οδηγού 22 ίντσες ←
Πλευρά συνοδηγού 19 ίντσες ←
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Αριθμός κινητήρα

Κινητήρας βενζίνης: Ο αριθμός του κινητήρα 
είναι χαραγμένος στην επάνω πίσω αριστερή 
πλευρά του μπλοκ κυλίνδρων.

Κινητήρας πετρελαίου: Ο αριθμός του κινητήρα 
είναι τυπωμένος στην κάτω περιοχή του μπλοκ 
κυλίνδρων πίσω από την πολλαπλή εισαγωγής.

2. Αριθμός πλαισίου

Ο αριθμός πλαισίου είναι χαραγμένος στο 
πλαίσιο πίσω από το μπροστινό δεξί ελαστικό.

Η ετικέτα πιστοποίησης βρίσκεται στο μαρσπιέ 
της πόρτας του οδηγού.

3. Ετικέτα πιστοποίησης
4. Ετικέτα αριθμού πλαισίου (VIN)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
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0

Διακόπτης μετάδοσης κίνησης στους 4 τροχούς* 

Διακόπτης θέρμανσης καθίσματος οδηγού* 

Διακόπτης λειτουργίας 
Χειμώνα / Κανονικής 
λειτουργίας*

Διακόπτης θέρμανσης καθίσματος συνοδηγού* 

Διακόπτη ρύθμισης δέσμης προβολέων*

Διακόπτης 
κλειδώματος / ξεκλειδώματος 

πόρτας

Διακόπτες ελέγχου 
παραθύρων

Διακόπτης 
κλειδώματος / ξεκλειδώματος 

πόρτας

Διακόπτης 
αυτόματου συστήματος 

σταθεροποίησης 
της ταχύτητας*

Τύπος Β

Διακόπτης πλαφονιέρας

Διακόπτης φώτων

Διακόπτης τηλεχειρισμού ηχοσυστήματος

Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων 
και πλυστικής συσκευής

Διακόπτης ηλιοροφής*

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

0

※ Η πραγματική εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται παραπάνω.
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (D20DTR)

Δοχείο διαστολής  
ψυκτικού υγρού

Φίλτρο αέρα Δείκτης στάθμης λαδιού 
κινητήρα

Δοχείο υγρού  
υδραυλικού τιμονιού

Μπαταρία
Δοχείο υγρού  

μπροστινής  
πλυστικής συσκευής

Ρελεθήκη και  
ασφαλειοθήκη

Τάπα πλήρωσης  
λαδιού κινητήρα

Δοχείο υγρού φρένων και συμπλέκτη 
(για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)

※ Η πραγματική εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται παραπάνω.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (G23D)

Δοχείο διαστολής ψυκτικού υγρού

Φίλτρο αέρα Δείκτης στάθμης  
λαδιού κινητήρα

Δοχείο υγρού 
υδραυλικού τιμονιού

Μπαταρία Δοχείο υγρού 
μπροστινής 
πλυστικής 
συσκευής

Τάπα πλήρωσης  
λαδιού κινητήρα

Δοχείο υγρού φρένων και συμπλέκτη 
(για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)

Ρελεθήκη και ασφαλειοθήκη

※ Η πραγματική εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται παραπάνω.

0
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε προσεκτι-
κά τις οδηγίες.

Οι λέξεις που εφιστούν την προσοχή, όπως «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ», 
«ΠΡΟΣΟΧΗ» και «ΣΗΜΕΙΩΣΗ» έχουν ειδική σημασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, 
αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει μια εν δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν 
δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή 
υλικές ζημιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει πληροφορίες που βοηθούν στη συντήρηση και 
τις οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος
Για ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, στα οχήματά μας εφαρ-
μόζονται καινοτομίες μέσα από τη συνεχή μας προσπάθεια έρευνας και ανά-
πτυξης. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό 
τη βελτίωση χωρίς καμία ειδοποίηση και σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να 
βρείτε υλικό, που δεν ισχύει για το συγκεκριμένο όχημα σας.

Όλες οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι προδιαγραφές σε αυτό το εγ-
χειρίδιο βασίζονται στις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες του προϊό-
ντος κατά το χρόνο της δημοσίευσης.

Η Ssangyong διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές ή το 
σχεδιασμό, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία 
απολύτως υποχρέωση.

Αυτό το όχημα μπορεί να μην συμμορφώνεται με τα πρότυπα ή κανο-
νισμούς άλλων χωρών. Πριν επιχειρήσετε να καταχωρήσετε το όχημα 
αυτό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ελέγξτε όλους τους ισχύοντες κανο-
νισμούς και κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις επιλογές και τα επίπεδα εξοπλισμού 
που ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της εκτύπωσης, και ως εκ τούτου, 
ορισμένα από τα στοιχεία που καλύπτονται μπορεί να μην ισχύουν για 
το όχημά σας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με οποι-
αδήποτε από τις επιλογές ή τα επίπεδα εξοπλισμού, μην διστάσετε 
να επικοινωνήσετε με τον διανομέα της Ssangyong για πληροφορίες 
σχετικά με τις τελευταίες προδιαγραφές.

* :   Αυτός ο αστερίσκος σε αυτό το εγχειρίδιο σημαίνει ότι ένα στοιχείο 
του εξοπλισμού δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα οχήματα (παραλ-
λαγές μοντέλου, επιλογές κινητήρα, μοντέλα ειδικά για μία χώρα, 
προαιρετικός εξοπλισμός, κ.λπ.).

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αναφορικά στα μη γνήσια ανταλλακτι-
κά και αξεσουάρ Ssangyong που δεν έχουν εξεταστεί και εγκριθεί από 
την Ssangyong, και παρά την διαρκή παρακολούθηση των προϊόντων 
στην αγορά, δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε την καταλληλότητα, 
ούτε την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων είτε αυτά είναι τοποθετημέ-
να είτε προορίζονται για τοποθέτηση στα οχήματα μας. Η Ssangyong 
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση μη γνή-
σιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ Ssangyong.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Ssangyong Motor Company επιδιώκει φιλικές προς το περιβάλλον 
πολιτικές και πρωτοβουλίες. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπο-
ρούμε να σώσουμε τους φυσικούς πόρους και το ανθρώπινο είδος 
μπορεί να ζήσει αρμονικά με τη φύση.

Μπορείτε, επίσης, να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος 
κατά την οδήγηση του οχήματός σας Ssangyong.

Η κατανάλωση καυσίμου και οι στροφές του κινητήρα, το κιβώτιο τα-
χυτήτων, η φθορά των φρένων και των ελαστικών υπόκεινται στους 
εξής παράγοντες:

● Συνθήκες οδήγησης

● Συνήθειες οδήγησης

Μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, ακολου-
θώντας τους παρακάτω κανόνες.

Συνθήκες οδήγησης
● Εκκινήστε αργά το όχημα.

● Αποφεύγετε τις σύντομες διαδρομές.

● Τηρήστε την καθορισμένη πίεση των ελαστικών.

● Ξεφορτώστε τα περιττά αντικείμενα από την καρότσα φόρτωσης.

● Να ελέγχετε πάντα την κατανάλωση καυσίμου.

● Εκτελείτε τακτικά τις εργασίες συντήρησης.

●  Επισκεφτείτε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο της Ssangyong για τις εργασίες συντήρησης.

Συνήθειες οδήγησης
● Μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

● Διατηρείτε την απόσταση ασφαλείας με το προπορευόμενο όχημα.

● Αποφύγετε τις απότομες και συχνές επιταχύνσεις.

●  Πραγματοποιήστε τις αλλαγές ταχυτήτων στο σωστό χρόνο και 
μην ανεβάζετε τις στροφές του κινητήρα σε κάθε ταχύτητα.

●  Σβήστε τον κινητήρα όταν σταματάτε το όχημα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

0
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

●   Βεβαιωθείτε για την εκτέλεση των καθημερινών ελέγχων πριν από 
την εκκίνηση του οχήματός σας.

●   Ελέγξτε την πίεση και τη φθορά των ελαστικών. Καθαρίστε το παρ-
μπρίζ και τα πίσω τζάμια, τους εξωτερικούς καθρέφτες, και τον εσω-
τερικό καθρέφτη.

●   Βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα και η πίσω πόρτα έχουν κλεί-
σει σωστά.

●   Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην επικίνδυνη περιοχή 
γύρω από το όχημα.

●   Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο ίχνος διαρροής γύρω από το όχημα.

  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 12, «Σέρβις και συντήρηση».

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

●   Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα και των άλλων υγρών / 
λιπαντικών στο διαμέρισμα του κινητήρα.
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ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
●   Η χρήση ενός τροχού και ενός ελαστικού, εκτός της καθορισμένης 

διάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει ασυνήθιστα χαρακτηριστι-
κά χειρισμού και ανεπαρκή έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα 
κάποιο σοβαρό ατύχημα.

●   Η χρήση ελαστικών σε διαστάσεις που διαφέρουν από τις καθο-
ρισμένες διαστάσεις μπορεί να προκαλέσει τη μη φυσιολογική 
λειτουργία του τιμονιού, την αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, την 
αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος, την εμφάνιση κραδασμών, 
την κακή λειτουργία του ABS/ESP, ή την ανομοιόμορφη φθορά των 
ελαστικών. Μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα με-
τάδοσης κίνησης του οχήματος.

●   Χρησιμοποιήστε μόνο τα ίδια ελαστικά από τον ίδιο κατασκευαστή 
ελαστικών σε όλους τους τροχούς. Διαφορετικά, το σύστημα μετάδο-
σης κίνησης μπορεί να υποστεί βλάβη.

●   Ελέγξτε την κατάσταση και την πίεση της ρεζέρβας, όπως απαιτείται 
και έχετέ την πάντα διαθέσιμη.

●   Ελέγχετε καθημερινά την πίεση και την φθορά των ελαστικών και 
αντικαταστήστε τα εάν είναι απαραίτητο.

●   Να είστε βέβαιος ότι τηρείτε την καθορισμένη πίεση των ελαστικών.

●   Ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών, συμπεριλαμβανο-
μένης της ρεζέρβας, πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι. Όταν οδηγείτε το 
όχημα με ανεπαρκή πίεση των ελαστικών, το ελαστικό μπορεί να 
κλατάρει, λόγω του συμπτώματος του στάσιμου κύματος, με αποτέ-
λεσμα το σοβαρό τραυματισμό και το θάνατο.

Τι είναι το «Στάσιμο κύμα»;
Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το περιστρεφόμενο ελαστικό επαναλαμβά-
νει την κίνηση παραμόρφωσης και επαναφοράς στο τμήμα του πέλματος 
του. Ωστόσο, όταν ένα ελαστικό με ανεπαρκή πίεση φουσκώματος κυλά στο 
δρόμο με υψηλή ταχύτητα, παρουσιάζεται μια παραμόρφωση που μοιάζει με 
κύμα κατά την ακτινική διεύθυνση, κοντά και πίσω από το τμήμα του πέλμα-
τος του ελαστικού. Αυτή η κυματοειδής παραμόρφωση ονομάζεται «στάσιμο 
κύμα». Αν αυτό το σύμπτωμα διαρκεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο, το 
ελαστικό μπορεί να κλατάρει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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1-4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

●   Ρυθμίστε το κάθισμα του οδηγού, το προσκέφαλο και το τιμόνι για 
άνετη οδήγηση.

●   Ρυθμίστε τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη.

●   Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο κάτω από το κάθισμα του 
οδηγού.

Μην επιχειρήσετε να ρυθμίσετε το κάθισμα του οδηγού, το προσκέφαλο, τους 
εξωτερικούς καθρέφτες, ή το τιμόνι κατά την οδήγηση. Οι ρυθμίσεις θα πρέπει 
να γίνονται πριν από την οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

●   Μην αφήνετε κενά μπουκάλια ή δοχεία κοντά ή κάτω από το κάθισμα του 
οδηγού. Αν αυτά παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεντάλ του φρένου ή 
του γκαζιού, μπορεί να προκαλέσουν κάποιο απρόσμενο ατύχημα.

●   Χρησιμοποιείτε μόνο πατάκια δαπέδου της σωστής διάστασης για το όχημά 
σας. Και, βεβαιωθείτε ότι δεν μετακινείτε το πατάκι κατά την οδήγηση. Αν 
αυτά παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού, 
μπορεί να προκαλέσουν κάποιο απρόσμενο ατύχημα.

●   Μην φοράτε άβολα παπούτσια όπως ψηλά τακούνια ή παντόφλες κατά την 
οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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●   Βεβαιωθείτε ότι όλες οι κατάλληλες προειδοποιητικές λυχνίες, τα 
ενδεικτικά και τα όργανα μέτρησης (καυσίμου, ταχύτητας του οχή-
ματος, στροφές κινητήρα) λειτουργούν όταν γυρίζετε το κλειδί ανά-
φλεξης στη θέση «ON».

●   Ελέγξτε τις λειτουργίες του πεντάλ του συμπλέκτη, του πεντάλ του 
γκαζιού και του πεντάλ φρένων.
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●   Δέστε τις ζώνες ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι και οι υπόλοιποι επι-
βάτες έχουν δέσει σωστά τις δικές τους.

 

●   Τηρήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας για τις ζώνες ασφαλείας (ανα-
τρέξτε στο κεφάλαιο 8).

●   Τα αντικείμενα που τοποθετούνται στο πίσω κάθισμα ή στο χώρο 
φόρτωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ύψος του καθίσματος. 
Μπορεί να πέσουν κατά τη διάρκεια ενός απότομου φρεναρίσματος 
κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα απροσδόκητο ατύχημα.

●   Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι ή εμπόδια στην επικίνδυνη 
περιοχή γύρω από το όχημα.

●   Κρατάτε πατημένο το πεντάλ των φρένων, κατά την απελευθέρωση 
του χειρόφρενου.
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ΒΡΕΦΗ, ΠΑΙΔΙΑ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

●   Ποτέ μην αφήνετε τα βρέφη και τα παιδιά στο όχημα χωρίς επιτήρη-
ση, με τις πόρτες κλειδωμένες. Μπορεί να προκαλέσουν την απρό-
σμενη μετακίνηση του οχήματος. Μπορεί να υποστούν ασφυξία σε 
ιδιαίτερα ζεστό καιρό.

●   Για να αποτρέψετε τα παιδιά από το να εμποδίζουν την οδήγηση σας 
εξαιτίας τυχαίων κινήσεων ή κάνοντας κατάχρηση των συσκευών, 
τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο πίσω κάθισμα.

●   Μην αφήνετε παιδιά, βρέφη, ηλικιωμένους ή μια έγκυος γυναίκα να 
κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού που εξοπλίζεται με αερόσα-
κο. Ο βαθμός του σοκ από τη διαστολή του αερόσακου μπορεί να 
αποβεί μοιραίος ή να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στους 
εν λόγω επιβάτες. Ένα βρέφος ή ένα μικρό παιδί πρέπει πάντα να 
είναι δεμένο σε ένα κατάλληλο παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα.

ΟΧΙ ΑΛΚΟΟΛ, ΟΧΙ ΦΑΡΜΑΚΑ!

●   Αποφύγετε την οδήγηση για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο. 
Η συνεχής οδήγηση χωρίς ανάπαυση σας κάνει επιρρεπείς στην 
υπνηλία προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο κάποιο ατύχημα. Για την 
ασφάλειά σας, να ξεκουράζεστε κάθε 2 ώρες.

●   Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων απαγορεύεται. Εξα-
σθενούν την κρίση, καθιστώντας την οδήγηση εξαιρετικά επικίνδυνη. 
Η οδήγηση σε κατάσταση μέθης αποτελεί επίσης νομικό αδίκημα.

●   Η οδήγηση μετά τη λήψη φαρμάκων μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη 
από την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, ανάλογα με το φάρμακο που 
πήρατε. Ως εκ τούτου, μην οδηγήσετε το αυτοκίνητο μετά τη λήψη 
φαρμάκων.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΟΤΑΝ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ
●   Μην κοιμάστε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυ-

ρα. Ειδικότερα, αν παραμείνετε ή κοιμηθείτε στο αυτοκίνητο με τον 
κινητήρα σε λειτουργία και το κλιματιστικό ή το καλοριφέρ ενεργο-
ποιημένα, μπορείτε να υποστείτε ασφυξία σε βαθμό θανάτου.

●   Ο ύπνος σε ένα κλειστό χώρο με τον κινητήρα σε λειτουργία σας 
θέτει σε υψηλό κίνδυνο ασφυξίας λόγω των καυσαερίων.

●   Ενώ κοιμάστε, μπορεί να αγγίξετε κατά λάθος το μοχλό του επιλογέα 
ταχυτήτων ή το πεντάλ του γκαζιού και έτσι να προκαλέσετε κάποιο 
ατύχημα. Ενώ κοιμάστε μέσα στο αυτοκίνητο με τον κινητήρα σε 
λειτουργία, μπορεί να πατήσετε κατά λάθος το πεντάλ του γκαζιού, 
υπερθερμαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κινητήρα και την εξάτμι-
ση και προκαλώντας πυρκαγιά.

ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  
Ή ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ
●   Μην λειτουργείτε τον κινητήρα με την πίσω πόρτα ανοιχτή για να απο-

φύγετε την είσοδο των καυσαερίων στο διαμέρισμα των επιβατών.

●   Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας με την πίσω πόρτα του ανοιχτή, τα 
ελεύθερα αντικείμενα στο χώρο φόρτωσης μπορεί να προκαλέσουν 
κάποιο ατύχημα.

●   Η οδήγηση του οχήματος με ανοικτές τις πόρτες βάζει τον επιβά-
τη σε κίνδυνο να πεταχτεί εκτός του οχήματος, κάτι που μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

●   Οδηγείτε πάντα το όχημα με τις πόρτες και την πίσω πόρτα κλει-
δωμένες. Το άνοιγμα μιας πόρτας κατά τη διάρκεια της οδήγησης, 
ιδιαίτερα από τα παιδιά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.
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ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ Ή 
ΤΗΣ ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ

Μην εκθέτετε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας έξω από το παρά-
θυρο και την ηλιοροφή, ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία ή 
ενώ πραγματοποιείτε ελιγμούς για να παρκάρετε.

Μπορεί να πληγωθείτε από τα διερχόμενα οχήματα ή άλλα αθέατα 
εμπόδια.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
 

●   Όταν λειτουργείτε τα πίσω παράθυρα από το κάθισμα του οδηγού, 
ενώ στο πίσω μέρος κάθεται κάποιο παιδί, βεβαιωθείτε ότι κανένα 
μέρος του σώματος του παιδιού δεν βρίσκεται μεταξύ του παραθύ-
ρου και του πλαισίου του παραθύρου.

●   Όταν μεταφέρετε παιδιά στο πίσω κάθισμα, πιέστε το διακόπτη κλει-
δώματος των πίσω παραθύρων για να θέσετε τους διακόπτες των 
πίσω θυρών εκτός λειτουργίας.

●   Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν τα μέρη του σώματός τους, 
όπως τα χέρια τους στο εσωτερικό του οχήματος.

●   Όταν κλείνετε τα παράθυρα,έχετε υπόψη σας τις συνθήκες ασφαλεί-
ας πριν από τη λειτουργία.
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ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ

Κατά την αποβίβαση, ελέγξτε το πίσω μέρος και τα πλαϊνά του αυτοκι-
νήτου για τα διερχόμενα οχήματα ή πεζούς.

Τα οχήματα ή οι μοτοσικλέτες που έρχονται από πίσω, εάν δεν ελεγ-
χθούν, μπορεί να πέσουν επάνω σας όταν ανοίγετε την πόρτα.

ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
●   Ποτέ μην αφήνετε τα βρέφη και τα παιδιά στο όχημα χωρίς επιτήρη-

ση, με τις πόρτες κλειδωμένες. Μπορεί να προκαλέσουν την απρό-
σμενη μετακίνηση του οχήματος. Μπορεί να υποστούν ασφυξία σε 
ιδιαίτερα ζεστό καιρό.

●   Όταν σταθμεύετε το όχημα σε έναν ανηφορικό δρόμο, τραβήξτε το 
χειρόφρενο και τοποθετήστε τάκους κάτω από τους τροχούς. Και, 
τοποθετήστε το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «R» (όταν 
σταθμεύετε σε κατωφέρεια) ή στη θέση «1» (όταν σταθμεύετε σε 
ανωφέρεια) για οχήματα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ή τοποθε-
τήστε το μοχλό αλλαγής σχέσης στη θέση «P» για τα οχήματα με 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

●   Εάν είναι δυνατόν, μη σταματάτε και μη σταθμεύετε το όχημα σε ένα 
δρόμο με απότομη κλίση.

●   Εάν είναι δυνατόν, μην σταθμεύετε το όχημα σε μια περιοχή με 
υγρασία ή σε κλειστό χώρο.

●   Μη σταθμεύετε σε χώρους που χρησιμοποιούνται για την αποθή-
κευση σανό, φυλλωμάτων, χαρτιών, στουπιών, λαδιού, ή άλλων εύ-
φλεκτων υλικών. Κατά την οδήγηση ή αμέσως μετά την οδήγηση, το 
σιλανσιέ και ο σωλήνας της εξάτμισης είναι ζεστά. Τα εύφλεκτα υλικά 
κοντά στο όχημα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

●   Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, ενώ το όχημα είναι σταματημένο, κρα-
τήστε επαρκή απόσταση από τον τοίχο για να αποφύγετε την πρό-
κληση πυρκαγιάς και τον αποχρωματισμό του οχήματος.

●   Όταν σταθμεύετε το όχημα να τραβάτε το χειρόφρενο.

●   Μην χρησιμοποιείτε τη θέση «P» ως φρένο στάθμευσης. Όταν σταθ-
μεύετε το όχημα τραβήξτε με ασφάλεια το χειρόφρενο.
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ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
●   Μην οδηγείτε χωρίς να προθερμάνετε τον κινητήρα. Η οδήγηση αμέ-

σως μετά την εκκίνηση του κινητήρα μπορεί να μειώσει το προσδό-
κιμο ζωής του κινητήρα. Προθερμάνετε τον κινητήρα πριν κινήσετε 
το όχημά σας.

●   Μην προθερμαίνετε υπερβολικά τον κινητήρας. Προθερμάνετε τον 
κινητήρα ακριβώς μέχρι να αρχίσει να κινείται ο δείκτης του οργάνου 
μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού.

●   Η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα αυξάνει την 
κατανάλωση καυσίμου και τη ρύπανση του αέρα. Ένας βέλτιστος 
χρόνος προθέρμανσης είναι περίπου 2 λεπτά.

●   Μην προθερμαίνετε σε ερμητικά κλειστό χώρο. Οι αναθυμιάσεις της 
εξάτμισης μπορεί να οδηγήσουν σε τοξικότητα.

   Μην ανεβάζετε τις στροφές του κινητήρα κατά τη διάρκεια της περι-
όδου της προθέρμανσης.

ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΝΩ 
ΟΔΗΓΕΙΤΕ
Μην σβήνετε τον κινητήρα ενώ οδηγείτε. Διαφορετικά, το τιμόνι θα γίνει 
βαρύτερο, η απόδοση των φρένων θα μειωθεί και, ως εκ τούτου, οι 
συνθήκες οδήγησης γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ,  
ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Μην επιταχύνετε, ξεκινάτε και φρενάρετε απότομα. Διαφορετικά, η κα-
τανάλωση καυσίμου μπορεί να αυξηθεί και να προκληθεί κίνδυνος ενός 
αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Επιταχύνετε ή επιβραδύνετε απαλά.

ΜΗΝ ΣΤΡΙΒΕΤΕ ΑΠΟΤΟΜΑ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ
Ο απότομος χειρισμός του τιμονιού καθιστά το όχημα ασταθές και μπο-
ρεί να προκαλέσει κάποιο ατύχημα.

ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  
ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ
Αν αφήσετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε ένα κλειστό χώρο χωρίς 
εξαερισμό του αέρα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο από δηλητη-
ρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης μπο-
ρεί να προκαλέσει ατύχημα. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τη 
λειτουργία Bluetooth του οχήματος.
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ΟΤΑΝ ΠΕΡΝΑΤΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  
Ή ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ
Όταν περνάτε μια διασταύρωση ή μια σιδηροδρομική διάβαση, στα-
ματήστε το όχημα για να ελέγξετε την ασφάλεια και περάστε όσο πιο 
γρήγορα, χρησιμοποιώντας μια χαμηλή σχέση και χωρίς να αλλάξετε 
ταχύτητα. Αν ο κινητήρας σβήσει στη μέση της διασταύρωσης ή της 
σιδηροδρομικής διάβασης, ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει και 
μετακινήστε γρήγορα το αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή αναπτήρες μιας χρήσης 
στον αποθηκευτικό χώρο της κονσόλας ή σε άλλους χώρους. Σε ζεστό 
καιρό, μπορούν να εκραγούν και να προκληθεί πυρκαγιά.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
Για λόγους ασφαλείας, σας συνιστούμε να έχετε ένα πυροσβεστήρα 
στο όχημα σας. Φροντίστε να είναι έτοιμος για χρήση ανά πάσα στιγ-
μή. Εξοικειωθείτε με τον τρόπο χρήσης του.

ΠΕΔΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Όταν οδηγείτε σε μία μεγάλη κατηφορική κλίση, χρησιμοποιήστε την 
πέδηση του κινητήρα κατεβάζοντας ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων 
ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
των φρένων. Η υπερβολική λειτουργία των φρένων μπορεί να οδηγή-
σει σε «Εξασθένηση» ή τη δημιουργία «Αεριοθυλάκων».

Εξασθένηση;

Μείωση ή απώλεια της δύναμης πέδησης λόγω της απώλειας τρι-
βής ανάμεσα στα τακάκια και τους δίσκους, που προκαλείται από 
συσσώρευση θερμότητας μέσω της επανειλημμένης ή παρατεταμέ-
νης χρήσης των φρένων.

Αεριοθύλακες;

Όταν γίνεται υπερβολική εφαρμογή των φρένων σε μια κατηφορική 
διαδρομή, μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες εντός του κυλίνδρου 
πέδης ή στις σωληνώσεις των φρένων. Λόγω αυτών των φυσαλί-
δων, η υδραυλική πίεση πέδησης δεν μπορεί να μεταφερθεί στις 
μονάδες πέδησης του οχήματος παρά το πάτημα του πεντάλ των 
φρένων μέχρι το τέρμα της διαδρομής του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
(ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ)
Μην πατάτε το πεντάλ των φρένων κατά την οδήγηση έχοντας πατη-
μένο το πεντάλ του γκαζιού. Σε αντίθετη περίπτωση, η απόκριση από 
το πεντάλ του γκαζιού μπορεί να καθυστερήσει. Αυτό το σύμπτωμα 
αποτελεί μια λειτουργία ασφαλείας για την προστασία του συστήμα-
τος μετάδοσης κίνησης του οχήματος. Αυτό το σύμπτωμα μπορεί να 
εξαλειφθεί αν πατήσετε και αφήσετε το πεντάλ του γκαζιού μία φορά, 
χωρίς να πατάτε το πεντάλ των φρένων.
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ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Μην κολλάτε αξεσουάρ ή άλλα περιττά πράγματα με τα παράθυρα του 
αυτοκινήτου σας, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την οδήγησή σας. 
Τα κολλημένα αξεσουάρ μπορεί να λειτουργήσουν ως ένας κυρτός φα-
κός και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να προκαλέσουν ατύχημα.

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Για την αποφυγή εγκαύματος, μην αφαιρείτε την τάπα του δοχείου του 
ψυκτικού υγρού του κινητήρα όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΓΝΗΣΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SSANGYONG
●   Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια και τις επιδόσεις του αυ-

τοκινήτου σας, χρησιμοποιώντας μόνο καθορισμένα εξαρτήματα ή 
γνήσια ανταλλακτικά Ssangyong.

●   Μπορείτε να διακρίνετε τα καθορισμένα εξαρτήματα από τους κωδι-
κούς τους αριθμούς και τη σφραγίδα.

●    Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση μη 
γνήσιων ανταλλακτικών Ssangyong.

●   Μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα αυθεντικό γνήσιο ανταλλακτικό Ssangyong 
από το ολόγραμμα του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ Ή ΠΑΓΩΜΕΝΟ 
ΔΡΟΜΟ
●   Επιλέξτε τη χαμηλότερη δυνατή σχέση και οδηγείτε αργά.
●    Δεδομένου ότι η απόσταση πέδησης είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμέ-

νο, διατηρήστε μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
●   Εάν επιταχύνετε ή φρενάρετε πολύ γρήγορα, το όχημά σας θα γλι-

στρήσει και μπορείτε να εμπλακείτε σε κάποιο ατύχημα, για το λόγο 
αυτό οδηγείτε με προσοχή. Κατά το φρενάρισμα, χρησιμοποιήστε 
την πέδηση του κινητήρα. Χρησιμοποιήστε τα φρένα σας μόνο αφού 
έχετε επιβραδύνει σημαντικά.

●   Κατά την κατάβαση ενός ολισθηρού κατηφορικού δρόμου, χρησιμο-
ποιήστε την πέδηση του κινητήρα και οδηγείτε αργά.

Όταν ταξιδεύετε σε ένα χιονισμένο ή παγωμένο δρόμο, να χρησιμοποιείτε ελα-
στικά χιονιού για ασφαλέστερη οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΜΜΩΔΗ Ή ΛΑΣΠΩΔΗ ΔΡΟΜΟ
●   Διατηρήστε την ταχύτητά σας σταθερή και όσο το δυνατόν μικρότερη.
●   Κατά την οδήγηση, να είναι προσεκτικοί ώστε να μην επιταχύνετε ή να 

μην σταματάτε πολύ γρήγορα γιατί μπορεί να κολλήσετε στην άμμο 
ή τη λάσπη.

●   Εάν το όχημά σας κολλήσει στην άμμο ή τη λάσπη, τοποθετήστε μια 
πέτρα ή ένα κομμάτι ξύλο κάτω από τον κολλημένο τροχό, πατήστε 
ελαφρά το πεντάλ του γκαζιού και κινηθείτε ελαφρώς εμπρός και 
πίσω επιλέγοντας την όπισθεν και μια ταχύτητα εμπροσθοπορείας, 
επιτρέποντας στην αδράνεια να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό σας.

Εάν το όχημά σας έχει κολλήσει στο χιόνι, την άμμο ή τη λάσπη και δεν μπορείτε 
να το ξεκολλήσετε, μην πατάτε επανειλημμένα το πεντάλ του γκαζιού. Εάν είναι 
δυνατόν, με τη βοήθεια ενός άλλου οχήματος, ξεκολλήστε το όχημά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ  
ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
●   Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε τις συνθήκες του δρόμου, όπως το 

αν ο δρόμος τελειώνει ξαφνικά ή αν υπάρχει αρκετός χώρος για μια 
αναστροφή στη μέση του δρόμου.

●   Είναι εύκολο να γλιστρήσετε σε ένα δρόμο που είναι καλυμμένος 
με πολύ άμμο ή με πολύ ξηρό χώμα. Διατηρήστε την ταχύτητά σας 
χαμηλή και σταθερή.

●   Κατά την οδήγηση σε έναν ορεινό δρόμο υπάρχει ο κίνδυνος να 
βγείτε εκτός δρόμου, συνεπώς παραμένετε σε εγρήγορση.

●   Όταν κινείστε σε μια κατηφορική διαδρομή, μην αλλάζετε ταχύτητες. 
Προχωρήστε αργά χρησιμοποιώντας την πέδηση του κινητήρα.

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Η σταθερότητα της λειτουργίας του κινητήρα πετρελαίου δεν είναι εγγυημένη 
σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο που υπερβαίνει 2.500 μέτρα. Μια σύντομη 
διαδρομή, όπως η διέλευση μέσω μίας σήραγγας σε μια τέτοια περιοχή είναι 
αποδεκτή. Ωστόσο, μη συνεχίσετε την οδήγηση στην περιοχή αυτή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Εάν οδηγείτε το όχημά σας σε πολύ μεγάλο υψόμετρο για με-
γάλο χρονικό διάστημα, ο κινητήρας μπορεί να υποστεί ζημιά. Η ισχύς του κινη-
τήρα, ικανότητα αναρρίχησης και οι εκπομπές επηρεάζονται από το υψόμετρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΡΑ
●   Εάν το νερό εισχωρήσει στο ηλεκτρικό σύστημα ή τον κινητήρα, 

μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο όχημά σας. Απο-
φύγετε την οδήγηση μέσα από νερά.

●   Σε περίπτωση που η διέλευση μέσα από νερά είναι αναπόφευκτη, 
επιλέξτε ένα ρηχό σημείο όπου η έξοδος της εξάτμισης δεν θα βυ-
θίζεται στο νερό και προχωρήστε αργά με μια σταθερή ταχύτητα.

●   Πριν περάσετε μέσα από το νερό, βγείτε από το όχημά σας και 
ελέγξτε το βυθό του ποταμού. Μην περάσετε μέσα από το νερό, αν 
ο βυθός είναι αμμώδης ή καλυμμένος με μεγάλες πέτρες.

●   Αν αρκετά οχήματα διέρχονται από το νερό μαζί, το πρώτο όχημα 
μπορεί να ανακατέψει το βυθό, οπότε να είστε προσεκτικοί και δια-
σχίστε από ένα διαφορετικό σημείο, αν είναι δυνατόν.

►  Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε κατά τη διέλευση 
μέσα από νερά

●   Αν ο κινητήρας σβήσει, ενώ περνάτε μέσα από το νερό, μην προ-
σπαθήσετε να τον επανεκκινήσετε. Ρυμουλκήστε το όχημά σας.

●   Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην επιτρέψετε στο νερό να 
εισχωρήσει στον κινητήρα μέσω του φίλτρου αέρα.

●   Ποτέ μην αλλάζετε ταχύτητες κατά τη διέλευση μέσα από νερά.

Εάν το νερό εισχωρήσει στο σύστημα πέδησης, η αποτελεσματικότητα των 
φρένων μειώνεται. Αφού περάσετε από τα νερά, κινηθείτε αργά και προσε-
κτικά πατώντας τα φρένα αρκετές φορές, έτσι ώστε θερμότητα από την τριβή 
να στεγνώσει τα τακάκια και τους δίσκους. Ελέγξτε εάν τα φρένα λειτουργούν 
σωστά προτού συνεχίσετε την οδήγηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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► Έλεγχος του οχήματος σας μετά τη διέλευση από νερά

●   Ελέγξτε τη μπροστινή, την πίσω, τη δεξιά και την αριστερά πλευρά, το 
κιβώτιο ταχυτήτων, τα μουαγιέ του άξονα, τον άξονα μετάδοσης κίνη-
σης, τις στάθμες λαδιού και υγρών, και κάτω από το αμάξωμα. Αν ανα-
καλύψετε προβλήματα, οδηγήστε άμεσα το αυτοκίνητό σας για έλεγχο.

●   Ελέγξτε όλα τα φώτα και τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές. Εάν 
είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα και 
ζητήστε να γίνει έλεγχος του οχήματός σας.

●   Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο αμάξωμα του οχήματος και κάτω μέρος 
του αυτοκινήτου. Αν ανακαλύψετε προβλήματα, οδηγήστε άμεσα το 
αυτοκίνητό σας για έλεγχο.

●   Αν το αμάξωμα του οχήματος είναι πολύ βρώμικο, πλύνετε το αυτο-
κίνητό σας για να το προστατεύσετε.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Χρησιμοποιήστε το μοχλό του επιλογέα αλλαγής ταχυτήτων, σύμφωνα 
με τις οδικές συνθήκες.

●   Αν χρησιμοποιήσετε ξαφνικά την πέδηση του κινητήρα σε ένα παγωμένο ή 
ολισθηρό δρόμο, το όχημα μπορεί να γλιστρήσει και να προκληθεί κάποιο 
ατύχημα. Χρησιμοποιήστε την πέδηση του κινητήρα αφού έχετε μειώσει 
πλήρως την ταχύτητα του οχήματός σας.

●   Η επανειλημμένη λειτουργία των φρένων σας σε μια μεγάλη κατηφορική 
διαδρομή, μπορεί να προκαλέσει την υπερθέρμανση των φρένων, μειώνο-
ντας την αποτελεσματικότητά τους και μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Όταν 
κινείστε σε μια μεγάλη κατηφορική διαδρομή, χρησιμοποιήστε την πέδηση 
του κινητήρα μαζί με τα φρένα σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν εφαρμόσετε ξαφνικά την πέδηση του κινητήρα, ενώ κινείστε με υψηλή 
ταχύτητα, ο κινητήρας μπορεί να υποστεί βλάβη. Μειώστε την ταχύτητα του 
οχήματος και στη συνέχεια κατεβάστε ταχύτητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ
●   Πριν την οδήγηση σε έναν αυτοκινητόδρομο, ακούστε την πρόγνω-

ση του καιρού, προετοιμαστείτε ανάλογα και ελέγξτε τη στάθμη του 
καυσίμου, το σύστημα πέδησης, το σύστημα ψύξης, και τα ελαστικά.

●   Πάντα να τηρείτε τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγετε την οδήγηση 
με υπερβολική ταχύτητα.

●   Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήμα-
τα, αποφεύγοντας τις απότομες κινήσεις του τιμονιού.

●   Όταν βρέχει ή χιονίζει και οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, διπλα-
σιάστε την απόσταση μεταξύ του οχήματος σας και του προπορευ-
όμενου οχήματος. Μειώστε επίσης την ταχύτητά σας κατά το ήμισυ.

Μην λειτουργείτε τον κινητήρα στο ρελαντί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σπα-
ταλάτε καύσιμα και ρυπαίνετε το περιβάλλον.
●   Εάν είναι δυνατόν, οδηγήστε με χαμηλή ταχύτητα για τα πρώτα 2 χιλιόμετρα.
●   Μην φορτώνετε το όχημά σας με περιττά αντικείμενα.
●   Αποφύγετε τις απότομες επιταχύνσεις και τα απότομα φρεναρίσματα, ταξι-

δέψτε με σταθερή ταχύτητα.
●   Όταν σταθμεύετε ή σταματάτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σβήνετε 

τον κινητήρα.
●   Διατηρείτε τη συνιστώμενη πίεση των ελαστικών.
●   Διατηρήστε το αυτοκίνητό σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση πραγμα-

τοποιώντας περιοδικούς ελέγχους και εκτελώντας τις εργασίες συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (REKES)
1. Τραβήξτε το χειρόφρενο.

2.  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα ή εμπόδια στην επικίνδυνη 
περιοχή γύρω από το όχημα.

●   Ο κινητήρας ενός οχήματος που εξοπλίζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτή-
των μπορεί να εκκινήσει μόνο όταν ο μοχλός του επιλογέα σχέσεων βρίσκε-
ται στη θέση «Ρ» ή «Ν». Ο κινητήρας ενός οχήματος που εξοπλίζεται με 
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων μπορεί να εκκινήσει μόνο όταν το πεντάλ του 
συμπλέκτη είναι πατημένο μέχρι το τέρμα της διαδρομής του.

●   Μην γυρίζετε το κλειδί της ανάφλεξης στη θέση «START», ενώ ο κινη-
τήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σοβαρή βλάβη της μίζας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

3. * Όχημα εξοπλισμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

  Μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα σχέσεων στη θέση «Ρ» και πα-
τήστε το πεντάλ των φρένων.

 * Όχημα εξοπλισμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

  Μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα σχέσεων στη θέση της νεκράς 
και πατήστε το πεντάλ των φρένων και το πεντάλ του συμπλέκτη 
μέχρι το τέρμα της διαδρομής τους.

Πατήστε το πεντάλ των φρένων όταν ο μοχλός του επιλογέα σχέσεων βρίσκε-
ται στη θέση «P» (A/T) ή στη «Νεκρά» (M/T). Ποτέ μην πατάτε το πεντάλ 
του γκαζιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4.  * Όχημα εξοπλισμένο με κινητήρα βενζίνης

  Εισάγετε το κλειδί της ανάφλεξης στο διακόπτη, γυρίστε το στη 
θέση «START» και κρατήστε το σε αυτή τη θέση χωρίς να πατάτε 
το πεντάλ του γκαζιού μέχρι να εκκινήσει ο κινητήρας (10 δευτερό-
λεπτα το μέγιστο), στη συνέχεια, αφήστε το κλειδί.

 * Όχημα εξοπλισμένο με κινητήρα πετρελαίου

  Εισάγετε το κλειδί της ανάφλεξης στο διακόπτη και γυρίστε το στη 
θέση «ON». Μόλις σβήσει το ενδεικτικό των προθερμαντήρων  
( ), γυρίστε το στη θέση «START» και κρατήστε το σε αυτή τη 
θέση χωρίς να πατάτε το πεντάλ του γκαζιού μέχρι να εκκινήσει ο 
κινητήρας (10 δευτερόλεπτα το μέγιστο), στη συνέχεια, αφήστε το 
κλειδί.

Αν ο κινητήρας δεν εκκινήσει, γυρίστε το κλειδί πίσω στη θέση «LOCK» 
και περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά πριν από 
οποιαδήποτε προσπάθεια για να εκκινήσετε τον κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

5.   Προθερμάνετε σωστά τον κινητήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΕΞΥΠΝΟ ΚΛΕΙΔΙ*)
1.  Τραβήξτε το χειρόφρενο.
2.   Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα ή εμπόδια στην επικίνδυνη 

περιοχή γύρω από το όχημα.

●   Ο κινητήρας ενός οχήματος που εξοπλίζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτή-
των μπορεί να εκκινήσει μόνο όταν ο μοχλός του επιλογέα σχέσεων βρίσκε-
ται στη θέση «Ρ» ή «Ν».

●   Μην πατάτε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα, 
ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε σοβαρή βλάβη της μίζας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

3.   Μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα σχέσεων στη θέση «Ρ» και πα-
τήστε το πεντάλ των φρένων.

Πατήστε το πεντάλ φρένων όταν ο μοχλός του επιλογέα σχέσεων βρίσκεται 
στη θέση «Ρ». Ποτέ μην πατάτε το πεντάλ του γκαζιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4.   Πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα 
και βεβαιωθείτε ότι το ενδεικτικό στο κουμπί ανάβει με πράσινο χρώ-
μα (Θέση ON κουμπιού εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας κινητήρα).

5.   Πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα 
για να εκκινήσετε τον κινητήρα, με το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής 
λειτουργίας του κινητήρα στη θέση ON (ενδεικτικό ON). Το ενδεικτι-
κό στο κουμπί σβήνει όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία.

6.   Ο κινητήρας θα εκκινήσει με μια μικρή καθυστέρηση μετά την προ-
θέρμανση που ξεκίνησε με το πάτημα του κουμπιού. Δηλαδή, αφού 
πατηθεί το κουμπί, μπορεί να υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση 
μερικών δευτερολέπτων μέχρι την εκκίνηση του κινητήρα, ανάλογα 
με τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού.

7.   Μόλις εκκινήσει ο κινητήρας, η λυχνία LED στο μπουτόν εκκίνησης 
/ διακοπής λειτουργίας του κινητήρα σβήνει.

●   Μην πατάτε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και στην περίπτωση που ο κινητήρας δεν 
μπορεί να εκκινήσει.

●   Αν αφήσετε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα 
στη θέση «ACC» ή στη θέση «ON» για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον 
κινητήρα εκτός λειτουργίας, η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί.

●   Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού, τόσο μεγαλύτε-
ρος θα είναι ο χρόνος προθέρμανσης. Υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασί-
ας περιβάλλοντος, όπως το καλοκαίρι, ο κινητήρας θα εκκινήσει αμέσως, 
χωρίς χρονική καθυστέρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο κινητήρας θα εκκινήσει πατώντας το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουρ-
γίας του κινητήρα, μόνο όταν το έξυπνο κλειδί βρίσκεται μέσα στο όχημα. Ποτέ 
μην αφήνετε παιδιά ή οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι εξοικειωμένο με το 
όχημα, να αγγίξει το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα 
ή τα συναφή εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ
1.   Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα ή εμπόδια στην επικίνδυνη 

περιοχή γύρω από το όχημα.

2.  Απελευθερώστε το χειρόφρενο.

3.  * Όχημα εξοπλισμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

  Κρατήστε πατημένο το πεντάλ των φρένων και επιλέξτε τη θέση «D» 
ή «R». Βεβαιωθείτε ότι ανάβει το ενδεικτικό της θέσης «D» ή «R». 
Αφήστε αργά το πεντάλ των φρένων για να αρχίσετε να κινείστε.

 * Όχημα εξοπλισμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

  Κρατήστε πατημένο το πεντάλ των φρένων και το πεντάλ του συ-
μπλέκτη και επιλέξτε τη θέση «1» ή «R». Αφήστε το πεντάλ των 
φρένων και πατήστε σταδιακά το πεντάλ του γκαζιού, ενώ σιγά-σιγά 
απελευθερώνετε το πεντάλ του συμπλέκτη για να αρχίσετε να κινεί-
στε.
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●   Όταν ο καιρός κρυώνει το χειμώνα, με το πάτημα του μπουτόν εκκίνησης 
/ διακοπής λειτουργίας του κινητήρα με το πεντάλ των φρένων πατημένο, 
ανάβει η ενδεικτική λυχνία των προθερμαντήρων στον πίνακα οργάνων, 
αλλά ο κινητήρας δεν θα εκκινήσει αμέσως. 

  Σε αυτή την περίπτωση, μην αφήστε το πεντάλ των φρένων μέχρι να σβή-
σει η ενδεικτική λυχνία των προθερμαντήρων και ο κινητήρας να εκκινήσει.

●   Για να εκκινήσετε με ευκολία τον κινητήρα, εκκινήσετε τον κινητήρα ως εξής 
σε πολύ κρύο καιρό.

1.  Πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα δύο 
φορές χωρίς να πατάτε το πεντάλ των φρένων.

2.  Το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα ενεργοποιείται 
και το ενδεικτικό των προθερμαντήρων στον πίνακα οργάνων ανάβει.

3.  Περιμένετε έως ότου σβήσει το ενδεικτικό, πατήστε το πεντάλ του φρένου 
και πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1.  Πατήστε το πεντάλ των φρένων για να σταματήσετε το όχημα.

2.  * Όχημα εξοπλισμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

 Μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα σχέσεων στη θέση «Ρ».

 * Όχημα εξοπλισμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

 Μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα σχέσεων στη θέση της Νεκράς.

3.  * Όχημα εξοπλισμένο με σύστημα REKES
 Γυρίστε το κλειδί της ανάφλεξης στη θέση «LOCK».

 * Όχημα εξοπλισμένο με ΕΞΥΠΝΟ κλειδί
 Πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα

4.  Τραβήξτε το χειρόφρενο.

5.  Αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης από το διακόπτη (REKES).

Λειτουργία εκμάθησης κινητήρα πετρελαίου: Η λειτουργία εκμάθησης των 
μπεκ ψεκασμού καυσίμου εκτελείται όταν το όχημα οδηγείται ή βρίσκεται σε 
στάση ώστε να διατηρείται η βέλτιστη κατάσταση του κινητήρα. Τη λειτουργία 
αυτή μπορεί να συνοδεύει ένας ασθενής θόρυβος και κραδασμός από τον 
κινητήρα. Αλλά, αυτό συνιστά την κανονική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες στρωσίματος για το νέο σας όχημα. 
Ωστόσο, η τήρηση ορισμένων απλών προφυλάξεων για τα πρώτα 1.000 
km μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμη για τη μελλοντική απόδοση, την 
εξοικονόμηση καυσίμου και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του οχήματος σας.
●   Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί μετά την εκκίνηση.
●   Αποφύγετε τις απότομες λειτουργίες, όπως τις απότομες εκκινήσεις, τις 

απότομες επιταχύνσεις και την παρατεταμένη οδήγηση με υψηλή ταχύ-
τητα.

●   Μην ανεβάζετε υπερβολικά στις στροφές του κινητήρα.
●   Μην κρατάτε μια μόνο ταχύτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το 

σωστό στρώσιμο του κινητήρα απαιτείται η λειτουργία του σε όλο το 
εύρος των στροφών.

●   Αποφύγετε την υπερφόρτωση σε ανηφορικές διαδρομές.
●   Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα πιο συχνά μέχρι τα 5.000 

χιλιόμετρα οδήγησης και προσθέστε λάδι, αν είναι απαραίτητο.
●   Μην ρυμουλκείτε κάποιο τρέιλερ κατά τα πρώτα 1.000 km λειτουργίας.
●   Κατά τα πρώτα 1.000 km ρυμούλκησης ενός τρέιλερ, μην οδηγείτε το 

όχημα με ταχύτητα μεγαλύτερη των 80 km/h ή μην ξεκινάτε το όχημα 
με πλήρη επιτάχυνση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κινητήρας ή τα εξαρ-
τήματά του μπορεί να υποστούν βλάβη λόγω υπερφόρτωσης.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ακολουθήστε τις συμβουλές του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε 
καθαριστικά ή άλλα χημικά για το εσωτερικό ή το εξωτερικό του οχήμα-
τος. Ορισμένα καθαριστικά μπορεί να είναι δηλητηριώδη ή εύφλεκτα, 
και η ακατάλληλη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή 
ζημιές. Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό ή το εξωτερικό του οχήματος, μην 
χρησιμοποιείτε πτητικά διαλυτικά καθαρισμού όπως: ακετόνη, αραιωτι-
κά λάκας, διαλυτικά σμάλτου, διαλυτικά βερνικιού νυχιών ή υλικά όπως 
σαπούνια πλυντηρίου, λευκαντικά ή αραιωτικά, εκτός όσων αναφέρο-
νται στις συμβουλές καθαρισμού του υφάσματος για την αφαίρεση των 
λεκέδων. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τετραχλωράνθρακα, βενζίνη, βενζό-
λιο, ή νάφθα για οποιοδήποτε σκοπό καθαρισμού. Όταν χρησιμοποιείτε 
καθαριστικά ή άλλα χημικά στο εσωτερικό ανοίξτε όλες τις πόρτες του 
οχήματος για εξαερισμό. Η υπερβολική έκθεση σε ορισμένες αναθυμιά-
σεις μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας και είναι πιο πιθανό να 
παρουσιαστούν σε μικρούς, μη-αεριζόμενους χώρους. Για να αποφύ-
γετε κάποιο πιθανό μόνιμο αποχρωματισμό των ανοιχτόχρωμων καθι-
σμάτων, μην αφήνετε τα υλικά με μη ανεξίτηλα χρώματα να έρχονται σε 
επαφή με τα υλικά της επένδυσης των καθισμάτων, μέχρι τα υλικά αυτά 
να είναι εντελώς στεγνά. Αυτό περιλαμβάνει ορισμένα είδη ένδυσης, 
όπως χρωματιστά τζιν, παντελόνια κοτλέ, δερμάτινα και σουέτ. Επίσης, 
διακοσμητικά χαρτιά, κ.λπ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Με τη χρήση σύγχρονων διακοσμητικών υλικών, είναι πολύ σημαντικό 
να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες τεχνικές καθαρισμού και τα κατάλλη-
λα καθαριστικά. Αν δεν το κάνετε αυτό στον πρώτο καθαρισμό μπορεί 
να παρουσιαστούν κηλίδες νερού, σημάδια σαν μικρά δαχτυλίδια, ή 
λεκέδες και γάριασμα. Όλα τα παραπάνω είναι πιο δύσκολο να αφαι-
ρεθούν σε ένα δεύτερο καθαρισμό.

Η σκόνη και η ελαφριά βρωμιά που συσσωρεύονται στα υφάσματα στο 
εσωτερικό πρέπει να αφαιρούνται συχνά με μια ηλεκτρική σκούπα ή 
μια μαλακή βούρτσα. Σκουπίζετε τακτικά τα διακοσμητικά από βινύλιο 
ή δέρμα με ένα καθαρό υγρό πανί. Οι φυσιολογικοί λεκέδες, στίγματα 
ή κηλίδες μπορούν να καθαριστούν με καθαριστικά.

Για να προφυλαχθείτε από εγκαύματα και ηλεκτροπληξίες, σβήστε τα εσωτερι-
κά φώτα πριν από τον καθαρισμό του εσωτερικού του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φροντίδα ζώνης ασφαλείας
●   Διατηρείτε τις ζώνες ασφαλείας καθαρές και στεγνές.

●   Καθαρίζετε τις ζώνες ασφαλείας μόνο με ήπιο σαπούνι και χλιαρό νερό.

●   Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή μη βάφετε τις ζώνες αφού αυτό μπορεί 
να τις αποδυναμώσει σημαντικά.
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●   Χρησιμοποιήστε μόνο ήπια απορρυπαντικά ή καθαριστικά με μια μικρή 
ποσότητα οινοπνεύματος κατά τον καθαρισμό των δερμάτινων επενδύσε-
ων (τιμόνι, καθίσματα κ.λπ.). Απορρυπαντικά με ισχυρά οξέα / αλκάλια ή 
καθαριστικά με μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος μπορεί να προκαλέσει τον 
αποχρωματισμό και το ξεφλούδισμα της επιφάνειας.

●   Η συντήρηση των δερμάτινων καθισμάτων είναι απαραίτητο να γίνεται σε 
τριμηνιαία βάση με ειδικό γάλα ή κρέμα για δέρματα, προκειμένου να θρέ-
φεται το δέρμα και να αποφεύγονται τυχόν ρωγμές στα καθίσματα καθώς 
επίσης και να διατηρείται η αυθεντική εμφάνιση και άνεση του καθίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ 1



ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι γυάλινες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα. Η χρήση καθαριστικού τζαμιών ή ενός οικιακού υγρού κα-
θαριστικού τζαμιών αφαιρεί συνήθως τον καπνό των τσιγάρων και τη 
σκόνη.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά σε καμία γυάλινη επιφά-
νεια του οχήματος, καθώς μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές. Εάν 
χρησιμοποιηθούν σκληρά καθαριστικά στο εσωτερικό του πίσω παρα-
θύρου, οι ηλεκτρικές αντιστάσεις του μηχανισμού αποθάμβωσης μπο-
ρεί να καταστραφούν. Αποφεύγετε να τοποθετείτε αυτοκόλλητα στο 
εσωτερικό του πίσω παραθύρου, δεδομένου ότι μπορεί να χρειαστεί 
να τα ξύσετε αργότερα για να τα αφαιρέσετε.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του παρμπρίζ
Αν το παρμπρίζ σας δεν είναι καθαρό μετά τη χρήση της πλυστικής 
συσκευής του παρμπρίζ, ή εάν τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων τρί-
ζουν κατά τη σάρωση, μπορεί να έχει κολλήσει κερί ή κάποιο άλλο 
υλικό στα μάκτρα ή το παρμπρίζ, καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του 
παρμπρίζ με σκόνη καθαρισμού ή κάποιο αντίστοιχο μη λειαντικό κα-
θαριστικό. Το παρμπρίζ σας είναι καθαρό, όταν δεν σχηματίζονται στα-
γόνες όταν το ξεπλένετε με νερό.

●   Δώστε προσοχή ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στη θερμαινόμενη αντί-
σταση.

●   Μην τοποθετείτε κάποια πρόσθετη αντηλιακή μεμβράνη, πέραν των ερ-
γοστασιακών ρυθμίσεων, στο παρμπρίζ και στο πίσω τζάμι. Διαφορετικά, 
μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία των θερμαινόμενων αντιστάσεων στα 
τζάμια.

●   Σε ένα όχημα με αισθητήρα βροχής και αισθητήρα αυτόματης ενεργοποί-
ησης φώτων στο παρμπρίζ ο χειρισμός απαιτεί προσοχή. Εάν η περιοχή 
εγκατάστασης του αισθητήρα είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη από το μέσο 
καθαρισμού, ο αισθητήρας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εξωτερικό φινίρισμα
Η βαφή του οχήματός σας προσφέρει ομορφιά, βάθος χρώματος, δια-
τήρηση της γυαλάδας και αντοχή.

Πλύσιμο του οχήματος σας
Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί το φινίρισμα του οχήματός σας 
είναι να το κρατάτε καθαρό με συχνό πλύσιμο.

Πλένετε το όχημα με χλιαρό ή κρύο νερό.

Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή μην πλένετε το όχημά σας κάτω από 
το άμεσο ηλιακό φως. Μην χρησιμοποιείτε κάποιο ισχυρό σαπούνι ή 
χημικά απορρυπαντικά.

Όλα τα καθαριστικά θα πρέπει να ξεπλένονται αμέσως από την επιφά-
νεια και να μην επιτρέπεται να στεγνώνουν πάνω στη βαφή.

Τα οχήματα της Ssangyong έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν υπό 
κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες και για να αντέχουν τα στοιχεία 
της φύσης. Ωστόσο, οι ασυνήθιστες συνθήκες, όπως τα πλυντήρια αυ-
τοκινήτων με υψηλή πίεση, μπορεί να προκαλέσουν την εισροή του 
νερού στο εσωτερικό του οχήματός σας.

Γυάλισμα και κέρωμα
Το περιοδικό γυάλισμα και κέρωμα, συνιστάται για την απομάκρυν-
ση τυχόν υπολειμμάτων από την επιφάνεια της βαφή. Τα εγκεκριμένα 
προϊόντα παρέχονται μέσω του Διανομέα σας της Ssangyong.
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Προστασία των εξωτερικών γυαλιστερών μεταλλικών 
εξαρτημάτων
Τα γυαλιστερά μεταλλικά εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά 
προκειμένου να διατηρηθεί η λάμψη τους.

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό των δια-
κοσμητικών από αλουμινίου. Για να αποφύγετε την καταστροφή των 
προστατευτικών διακοσμητικών, ποτέ μη χρησιμοποιείτε γυαλιστικά 
αυτοκινήτων ή χρωμίων, ατμό, ή καυστικό σαπούνι για να καθαρίσετε 
τα διακοσμητικά από αλουμίνιο. Συνιστάται να περνάτε ένα στρώμα 
κεριού σε όλα τα γυαλιστερά μεταλλικά εξαρτήματα.

Καθαρισμός τροχών αλουμινίου, ζαντών αλουμινίου, 
και καλυμμάτων τροχών (τάσια)
●   Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, γυαλιστικά, διαλύτες, 

συρματόβουρτσες ή βούρτσες καθαρισμού για τον καθαρισμό, κα-
θώς θα μπορούσαν να καταστρέψουν το φινίρισμα.

●   Χρησιμοποιήστε ουδέτερα απορρυπαντικά για τον καθαρισμό των 
τροχών, καθώς τα όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά θα μπορούσαν 
να βλάψουν το τάσι του τροχού.

●   Καθαρίστε τους τροχούς μετά από οδήγηση σε ένα παραλιακό δρό-
μο για να αποτρέψετε τη διάβρωση του τροχού.

Ποτέ μην καθαρίζετε ένα τροχό αλουμινίου ή ζάντες αλουμινίου με όξινα ή αλ-
καλικά απορρυπαντικά. Διαφορετικά, το προστατευτικό φινίρισμα του τροχού 
μπορεί να υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
Το αυτοκίνητό σας έχει σχεδιαστεί να αντέχει στη διάβρωση. Κατά την 
κατασκευή του, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές και προστατευτικές επι-
στρώσεις στα περισσότερα μέρη του αυτοκινήτου σας για να βοηθή-
σουν στη διατήρηση της καλής εμφάνισης, της αντοχής και της αξιό-
πιστης λειτουργίας. Ορισμένα μέρη τα οποία κανονικά δεν είναι ορατά 
(όπως ορισμένα μέρη που βρίσκονται στο διαμέρισμα του κινητήρα και 
το κάτω μέρος του αμαξώματος του οχήματος) είναι τέτοια που η επι-
φανειακή σκουριά δεν θα επηρεάσει την αξιοπιστία τους. Ως εκ τούτου, 
η αντιδιαβρωτική προστασία δεν χρειάζεται ή δεν χρησιμοποιείται σε 
αυτά τα τμήματα.

Ζημιά στη λαμαρίνα
Αν το αυτοκίνητό σας έχει υποστεί ζημιά και χρειάζεται επισκευή ή 
αντικατάσταση των λαμαρίνων του αμαξώματος, βεβαιωθείτε ότι το 
φανοποιείο εφαρμόζει το κατάλληλο αντιδιαβρωτικό υλικό στα τμήματα 
που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται ώστε να αποκατασταθεί η αντι-
διαβρωτική προστασία. (Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ζημιά στο 
φινίρισμα» στην επόμενη σελίδα).

Επικαθήσεις ξένων υλικών
Το χλωριούχο ασβέστιο και άλλα άλατα, τα μέσα αποπάγωσης, το λάδι 
και η πίσσα του δρόμου, οι χυμοί των δέντρων, τα περιττώματα των 
πουλιών, οι χημικές ουσίες που προέρχονται από τις βιομηχανικές κα-
μινάδες και άλλα ξένα υλικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινί-
ρισμα του οχήματος αν αφεθούν στην βαμμένη επιφάνεια. Το άμεσο 
πλύσιμο δεν μπορεί να αφαιρέσει εντελώς όλες αυτές τις επικαθήσεις. 
Μπορεί να απαιτηθεί η χρήση και άλλων καθαριστικών. Όταν χρησιμο-
ποιείτε χημικά καθαριστικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλή για χρήση σε 
βαμμένες επιφάνειες.
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Ζημιά στο φινίρισμα
Τυχόν χτυπήματα από πέτρες, ρωγμές ή βαθιές εκδορές στο φινίρι-
σμα πρέπει να διορθώνονται άμεσα. Το γυμνό μέταλλο θα διαβρωθεί 
γρήγορα και μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη δαπάνη επισκευής. Τα 
μικρά χτυπήματα και οι γρατζουνιές μπορούν να επισκευαστούν με υλι-
κά τοπικής επισκευής. Οι μεγαλύτερες περιοχές στις οποίες υπάρχει 
ζημιά στο φινίρισμα μπορούν να επιδιορθωθούν στο φανοποιείο και το 
βαφείο του Διανομέα σας.

Συντήρηση κάτω μέρους του αμαξώματος
Τα διαβρωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση του πάγου 
και του χιονιού και τον έλεγχο της σκόνης μπορούν να συσσωρευτούν 
στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Εάν αυτά τα υλικά δεν απομακρυν-
θούν, μπορεί να παρουσιαστεί επιταχυνόμενη διάβρωση (σκουριά) 
στο κάτω μέρος του αμαξώματος, όπως στις σωληνώσεις καυσίμου, το 
πλαίσιο, το δάπεδο, και το σύστημα εξάτμισης, ακόμη και στην περίπτω-
ση που διαθέτουν αντιδιαβρωτική προστασία. Τουλάχιστον κάθε άνοιξη, 
ξεπλένετε αυτά τα υλικά από το κάτω μέρος του αμαξώματος με σκέτο 
νερό. Φροντίστε να καθαρίζετε κάθε σημείο στο οποίο μπορεί να υπάρ-
χει συσσώρευση λάσπης και άλλων υπολειμμάτων.

Η μούργα που συσσωρεύεται σε κλειστά σημεία του πλαισίου θα πρέ-
πει να χαλαρώσει πριν ξεπλυθεί. Εάν το επιθυμείτε, ο Διανομέας σας 
της Ssangyong μπορεί να κάνει αυτή την εργασία για σας.

Πλύσιμο του προφυλακτήρα
Ξεπλύνετε όλες τις επικαθήσεις βρωμιάς στον προφυλακτήρα με ένα 
σφουγγάρι.

Όταν στον προφυλακτήρα υπάρχουν πιτσιλιές από λάδι κινητήρα ή 
οποιαδήποτε άλλα λάδια, χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο για να τις 
αφαιρέσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικό κερί ή βούρτσες. Σε αντί-
θετη περίπτωση, ο προφυλακτήρας ή το αμάξωμα του οχήματος μπο-
ρεί να υποστούν ζημιά.

●   Όταν πλένετε τον κινητήρα, καύσιμο, γράσο ή υπολείμματα λαδιού απομα-
κρύνονται μαζί με το νερό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απευθύνεστε μόνο 
σε ένα πρατήριο καυσίμων ή έναν Διανομέα της Ssangyong που διαθέτει 
εξοπλισμό διαχωρισμού του λαδιού στο χώρο πλυσίματος αυτοκινήτων.

●   Το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα, τα υγρά φρένων, το υγρό του κιβωτίου 
ταχυτήτων, το αντιψυκτικό, οι μπαταρίες, και τα ελαστικά πρέπει να απορρί-
πτονται μέσω των τοπικών εγκαταστάσεων που διαθέτουν άδεια διάθεσης 
αποβλήτων, ή να απορρίπτονται από τον πωλητή, ο οποίος έχει τη νόμιμη 
υποχρέωση να το πράξει μετά την αντικατάσταση.

●   Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει να τοποθετείται στους κάδους 
ανακύκλωσης οικιακών απορριμάτων ή να χύνονται στο σύστημα αποχέ-
τευσης. 

●   Ο καθένας θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλο-
ντος.

●   Βοηθήστε αναλαμβάνοντας το μερίδιό σας.
●   Όταν ένα ισχυρό απορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων, οξύ ή αλκαλικό, 

χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της επιφάνειας του βαμμένου αμαξώ-
ματος, των εξωτερικών καθρεφτών, του παρμπρίζ, των πλαστικών εξαρτη-
μάτων ή των δερμάτινων επενδύσεων, μπορεί να παρουσιαστούν αλλαγές 
στην εμφάνιση, ξεθώριασμα των χρωμάτων ή διάβρωση.

●   Όταν το παρμπρίζ καθαρίζεται με ένα πανί που περιέχει λάδι ή κερί, μπορεί 
να εμφανιστούν περίεργοι ήχοι και δονήσεις στην επιφάνεια του παρμπρίζ, 
όταν λειτουργούν οι υαλοκαθαριστήρες. Επίσης, μπορεί να παρουσιαστεί 
μειωμένη ορατότητα, αντανάκλαση τη νύχτα, ή κακή απομάκρυνση του νε-
ρού στο παρμπρίζ. Μην καθαρίζετε το παρμπρίζ με ένα πανί που περιέχει 
λάδι ή κερί.

●   Ένα διαβρωτικό απορρυπαντικό μπορεί να βλάψει την βαμμένη επιφάνεια 
του οχήματός σας, συμπεριλαμβανομένου και του προφυλακτήρα. Μην 
στιλβώνετε ή γυαλίζετε το όχημα σας με ένα διαβρωτικό απορρυπαντικό.

●   Ένα οξύ ή αλκαλικό απορρυπαντικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην βαμ-
μένη επιφάνεια του αλουμινίου ή στους αλουμινένιους τροχούς.

●   Όταν χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό του εσωτε-
ρικού, τα χημικά προϊόντα μπορούν να αλλάξουν κάποια χρώματα ή να 
αλλοιώσουν το σχήμα ορισμένων εσωτερικών εξαρτημάτων.

●   Κατά τον καθαρισμό των εσωτερικών εξαρτημάτων, μην χρησιμοποιείτε 
χημικά προϊόντα, όπως η ακετόνη, το σμάλτο ή η χλωρίνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ
●   Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αντίγραφα κλειδιά τα οποία δεν έχετε προ-

μηθευτεί από την Ssangyong. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω 
υπερφόρτωσης του ηλεκτρικού κυκλώματος.

●   Αν χάσετε τα κλειδιά σας, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το 
σετ των κλειδιών για να προφυλαχθείτε από κάποια κλοπή.

●   Αποφύγετε τα χτυπήματα στον πομπό του τηλεχειριστηρίου-κλειδί 
και μην το βρέχετε.

●   Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες με τις ίδιες προδιαγραφές για να 
αντικαταστήσετε την αποφορτισμένη μπαταρία. Μην αναστρέφετε 
την πολικότητα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν στο όχημα παρουσιάζεται ένα σφάλμα κάποιου συστήματος, το 
όχημα λειτουργεί σε κατάσταση ασφαλείας διατηρώντας τις ελάχιστες 
συνθήκες οδήγησης και αποφεύγοντας την πρόκληση ζημιάς στο σύ-
στημα. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η κινητήρια δύναμη του 
κινητήρα μπορεί να μειωθεί ή ο κινητήρας μπορεί να σβήσει. Όταν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο, το σύστημα πρέπει να ελέγχεται σε έναν αντι-
πρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Ssangyong.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗ
Η ανεπαρκής παροχή λαδιού προς το συγκρότημα του εδράνου του 
υπερτροφοδότη μπορεί να προκαλέσει το κόλλημα του υπερτροφοδό-
τη. Ως εκ τούτου, οι ακόλουθες ενέργειες είναι αναγκαίες για την απο-
φυγή του κολλήματος.
●   Χρησιμοποιείτε μόνο το προδιαγραφόμενο λάδι κινητήρα και τηρείτε 

τα διαστήματα επιθεώρησης και αντικατάστασης.
●   Λειτουργήστε τον κινητήρα πάνω από τις στροφές του ρελαντί μόνο 

αφού έχει επιτευχθεί η κανονική πίεση λαδιού κινητήρα. Η εξαναγκα-
σμένη λειτουργία του υπερτροφοδότη πριν από την επαρκή λίπανση 
των εδράνων δημιουργεί περιττές τριβές.

●   Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αφήστε τον να λειτουργήσει για πε-
ρίπου 2 λεπτά στο ρελαντί (Αποφύγετε το ανέβασμα των στροφών 
ή το απότομο ξεκίνημα του οχήματος).

●   Μην σβήνετε τον κινητήρα αμέσως μετά από οδήγηση με υψηλό 
φορτίο (όπως υψηλή ταχύτητα οδήγησης και οδήγηση σε μεγάλη 
κλίση). Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για περίπου 1 λεπτό 
στο ρελαντί για να κρυώσει.

●   Μετά την αλλαγή του λαδιού του κινητήρα και του φίλτρου λαδιού, 
εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει για περίπου 
1 λεπτό στο ρελαντί (Αποφύγετε το ανέβασμα των στροφών ή το 
απότομο ξεκίνημα του οχήματος).

●   Μην ανεβάζετε τις στροφές του κινητήρα χωρίς το φίλτρο του αέρα 
κατά τον έλεγχο του κινητήρα.

Υπερτροφοδότης;
Ο υπερτροφοδότης αποτελείται από δύο στοιχεία turbo, μια τουρμπίνα και 
ένα συμπιεστή, τα οποία οδηγούνται από τον κύριο κεντρικό άξονα. Η τουρ-
μπίνα περιστρέφεται μεταξύ 50.000 ~ 160.000 στροφών ανά λεπτό και χρη-
σιμοποιεί την ενέργεια των καυσαερίων για την οδήγηση του συμπιεστή. Ο 
συμπιεστής, με τη σειρά του, αναρροφά φρέσκο αέρα τον οποίο τροφοδοτεί 
στους κυλίνδρους με τη μορφή συμπιεσμένου αέρα.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Τα εμπορικά διαθέσιμα καύσιμα υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλα. Η 
ποιότητα των καυσίμων έχει αποφασιστική επίδραση στην παραγωγή 
ισχύος, την ικανότητα οδήγησης και τη ζωή του κινητήρα. Τα πρόσθε-
τα που περιέχονται στο καύσιμο παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την 
σύνδεση. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιό-
τητας καύσιμα.

Κινητήρας πετρελαίου
Χρησιμοποιήστε καύσιμο ντίζελ βαθμονόμησης 50 κετανίων ή υψη-
λότερη. 

Κινητήρας βενζίνης
Τα καύσιμα με πολύ χαμηλό αριθμό οκτανίων μπορεί να προκαλέσουν 
προ-ανάφλεξη (έκρηξη). Η Ssangyong δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-
θυνη για επακόλουθες ζημιές.

Για τη σωστή διαβάθμιση των οκτανίων και άλλους τύπους βενζίνης (πρώην 
Μολυβδούχος), συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο κινητήρας και το σύστημα της εξάτμισης θα υποστούν βλάβη.
●   Μη χρησιμοποιείτε καύσιμα με μόλυβδο σε οχήματα που λειτουργούν με 

αμόλυβδη βενζίνη.
●   Χρησιμοποιήστε καύσιμο με τον καθορισμένο ή υψηλότερο αριθμό οκτανί-

ων έρευνας που συνιστάται για τη χώρα σας από την Ssangyong.
Δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε μεθανόλη
Καύσιμα που περιέχουν μεθανόλη (ξυλόπνευμα) δεν πρέπει να χρησι-
μοποιούνται στο Actyon Sports. Αυτό το είδος του καυσίμου μπορεί να 
μειώσει τις επιδόσεις του οχήματος και να προκαλέσει βλάβη στα εξαρ-
τήματα του συστήματος καυσίμου.

Η πολιτική εγγύησης δεν καλύπτει βλάβες του συστήματος καυσίμου και τυ-
χόν προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από τη χρήση μεθανόλης ή 
καυσίμων που περιέχουν μεθανόλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λειτουργία σε ξένες χώρες
Εάν πρόκειται να οδηγήσετε το Actyon Sports σας σε μια άλλη χώρα, 
βεβαιωθείτε ότι:
●   Τηρείτε όλους τους κανονισμούς σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας 

και την ασφάλιση.
●   Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του κατάλληλου καύσιμου.

Ανεφοδιασμός του οχήματος από βαρέλια ή δοχεία 
αποθήκευσης
Για λόγους ασφαλείας (ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε μη εμπορικά συ-
στήματα τροφοδοσίας καυσίμου) τα δοχεία καυσίμου, οι αντλίες και οι 
εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να είναι σωστά γειωμένα.
Μπορεί να δημιουργηθεί συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού υπό ορι-
σμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες και συνθήκες ροής του καυσίμου, σε 
περίπτωση που στην αντλία διανομής καυσίμου προσαρμοστούν εύ-
καμπτοι σωλήνες, ιδιαίτερα από πλαστικό.
Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών μη εμπορικού ανεφο-
διασμού συνιστάται να χρησιμοποιούνται γειωμένες αντλίες με ενσωματω-
μένους γειωμένους εύκαμπτους σωλήνες, και τα δοχεία αποθήκευσης να 
είναι σωστά γειωμένα.
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ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το σύστημα καυσίμου του κινητήρα άμεσου ψεκασμού με κοινό συλ-
λέκτη είναι ένα εξάρτημα μηχανικά κατεργασμένο με ακρίβεια. Η χρή-
ση καυσίμου χαμηλής ποιότητας και η υπερβολική χρήση καυσίμου 
βιοντίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη στον κινητήρα 
λόγω του νερού, των ακαθαρσιών ή των αιωρουμένων σωματιδίων 
στο καύσιμο.

Η χρήση καυσίμου αναμεμειγμένου με υπερβολική ποσότητα καυσί-
μου βιοντίζελ μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του φίλτρου καυσίμων, 
απώλεια ισχύος, πρόβλημα στο ρελαντί του κινητήρα, σβήσιμο του 
κινητήρα, δυσκολία με την εκκίνηση του κινητήρα σε κρύο καιρό, κα-
θώς και βλάβες στον κινητήρα και το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, 
λόγω των φυσικά παραγόμενων αιωρουμένων σωματιδίων.

Επί του παρόντος, ο σχεδιασμός του οχήματος της Ssangyong επιτρέ-
πει για λόγους ασφαλείας τη χρήση μόνο μείγματος καυσίμου βιοντί-
ζελ και ντίζελ με αναλογία ανάμιξης εντός του καθορισμένου εύρους. 
Εάν οποιοδήποτε προϊόν στο οποίο το καύσιμο βιοντίζελ υπερβαίνει τη 
συνολική ποσότητα του καυσίμου που χρησιμοποιείται ή ένα καύσιμο 
βιοντίζελ από τη δευτερογενή αγορά προστεθεί στο κανονικό καύσιμο, 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες του οχήματος οι οποίες 
δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Τι είναι το «Βιοντίζελ»;
Το καύσιμο βιοντίζελ παράγεται από την αντίδραση των φυτικών 
ελαίων που εξάγονται από τα φασόλια, την ελαιοκράμβη, το πίτου-
ρο ρυζιού, κ.λπ. με το οινόπνευμα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ή να χρησιμοποιηθεί σε ανάμιξη με το καύσιμο ντίζελ 
για τον κινητήρα πετρελαίου, καθώς τα φυσικά και χημικά του χα-
ρακτηριστικά είναι παρόμοια με εκείνα του καυσίμου ντίζελ. Σήμερα 
αυτό θεωρείται ότι αποτελεί μια εναλλακτική πηγή ενέργειας στο 
καύσιμο ντίζελ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΝΕΡΟΥ
Όταν το νερό στο φίλτρο καυσίμου 
υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο, 
αυτή η προειδοποιητική λυχνία και 
ένας ήχος προειδοποίησης ενεργο-
ποιούνται. Επιπλέον, η κινητήρια 
δύναμη του οχήματος μειώνεται.

Διάστημα ελέγχου διαχωριστή νερού: με κάθε αλλαγή λαδιού του κινητήρα

●   Αν η προειδοποιητική λυχνία του διαχωριστή νερού ανάψει, ζητήστε να 
γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

●   Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου στον κινητήρα μπορεί να υποστεί σο-
βαρή βλάβη, αν συνεχίσετε την οδήγηση, ενώ η προειδοποιητική λυχνία 
είναι αναμμένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το ενδεικτικό ελέγχου του κινητήρα 
στον πίνακα οργάνων ανάβει όταν το 
σύστημα καυσίμου ή κάποια βασικά 
ηλεκτρονικά συστήματα του κινητήρα 
δεν λειτουργούν σωστά. Ως αποτέλε-
σμα, η ισχύς του κινητήρα μπορεί να 
μειωθεί ή ο κινητήρας μπορεί να 
σβήσει. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, παρα-
καλούμε επισκεφθείτε τον πλησιέ-
στερο αντιπρόσωπο της Ssangyong 
ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της Ssangyong.
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ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
●   Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση στους αερόσακους το 

χέρι ή με εργαλεία.
●   Το σύστημα των αερόσακων λειτουργεί ως συμπλήρωμα των ζωνών 

ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι εσείς και οι επιβάτες σας κουμπώνετε 
πάντα τις ζώνες ασφαλείας σωστά ακόμα και στην περίπτωση που 
το όχημα είναι εξοπλισμένο με αερόσακους.

●   Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη 
των αερόσακων. Μπορεί να τραυματιστείτε από αυτά τα αντικείμενα 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.

●   Το σύστημα των αερόσακων πρέπει να επιθεωρείται 10 χρόνια μετά 
την εγκατάσταση, ανεξάρτητα από την εμφάνισή του και άλλες συν-
θήκες.

●   Οι επισκευές στο σύστημα των αερόσακων πρέπει να γίνονται μόνο 
από κάποιον αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

●   Μην εκτελείτε διάγνωση του κυκλώματος με ένα τέστερ κυκλωμά-
των. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα 
των αερόσακων, συμπεριλαμβανομένου του τιμονιού, της περιοχής 
στερέωσης του αερόσακου και της καλωδίωσης.

●   Ποτέ μην τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα στο μπροστινό κάθισμα. 
Τα παιδιά που κάθονται στο παιδικό κάθισμα θα μπορούσαν να 
τραυματιστούν σοβαρά από τον αερόσακο σε περίπτωση σύγκρου-
σης.

●   Μια ενεργοποιημένη μονάδα αερόσακου πρέπει να αφαιρείται από 
το όχημα και να αντικαθίσταται με μια νέα.

●   Μετά την ενεργοποίηση του αερόσακου, τα σχετικά του εξαρτήματα 
θα είναι πολύ ζεστά, συνεπώς αποφύγετε να τα αγγίξετε μέχρι να 
κρυώσουν.

●   Ένα πρόσωπο με ύψος μικρότερο των 140 cm πρέπει να κάθεται 
στο πίσω κάθισμα.

ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ 
SSANGYONG Η ΕΝΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ SSANGYONG
Οι εργασίες συντήρησης του οχήματός σας πρέπει να εκτελούνται σε 
έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της Ssangyong. Σε περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης 
σε κάποιο άλλο συνεργείο, μη εξουσιοδοτημένο, η κάλυψη της εγγύη-
σης μπορεί να ακυρωθεί.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Ssangyong. Η 
Ssangyong δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη 
χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ Ssangyong.
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 0°C (32°F)
Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, αντιμετωπίζετε συχνά ανε-
πιθύμητες οδικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνεται η κα-
τάλληλη προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Πριν από την οδήγηση σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές, ή στο χιόνι, 
εξοπλίστε το όχημά σας με σάκους με άμμο, αντιολισθητικές αλυσίδες, 
ένα φτυάρι, γάντια και παλιά ρούχα.

Ψυκτικό υγρό
Προτού ξεκινήσει το κρύο, ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.
Ένα συμβατικό ψυκτικό είναι ένα μίγμα νερού και αντιψυκτικού σε ανα-
λογία 50:50.
Εάν έχει προστεθεί μόνο νερό μέσα στο δοχείο του ψυκτικού υγρού, ο 
κινητήρας και το σύστημα ψύξης του οχήματός σας μπορεί να υποστεί 
σοβαρή βλάβη όταν το νερό παγώσει, όπως συμβαίνει κάτω από το 
σημείο πήξης.

●   Κατά την αποστολή του οχήματος, το σύστημα ψύξης είναι γεμάτο με ψυκτι-
κό υγρό τεσσάρων εποχών.

●   Πριν από την προσθήκη ή την αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού, βεβαιωθεί-
τε ότι το ψυκτικό είναι ένα μίγμα νερού και αντιψυκτικού σε αναλογία 50:50.

●   Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο ψυκτικό υγρό της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρό πλυστικής συσκευής
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πλυστικής συσκευής που δεν παγώνει σε 
μια κρύα μέρα.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα μη συνιστώμενο υγρό πλυστικής συσκευής, 
το υγρό μπορεί να σχηματίσει πάγο. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο 
μοτέρ των υαλοκαθαριστήρων και θα εμποδίσει την ασφαλή οδήγηση.

Λάδι κινητήρα
Κατά την αποστολή του οχήματος, ο κινητήρας είναι γεμάτος με λάδι 
κινητήρα τεσσάρων εποχών.

Ελαστικά
Τα ελαστικά χιονιού είναι προτιμότερα σε ένα παγωμένο ή χιονισμένο 
δρόμο. Τοποθετήστε τα ελαστικά χιονιού στο όχημα σας πριν από την 
οδήγηση σε ένα τέτοιο δρόμο.

●   Όταν έχετε τοποθετήσει τα ελαστικά χιονιού, οδηγείτε το όχημά σας σε μια 
χαμηλότερη ταχύτητα από την κανονική.

●   Τοποθετήστε σωστά τις αντιολισθητικές αλυσίδες. Σε αντίθετη περίπτωση, 
οι αλυσίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στους θόλους των τροχών ή στο 
αμάξωμα του οχήματος σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κλιματισμός
Όταν το σύστημα κλιματισμού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, τα εσωτερικά κινούμενα εξαρτήματα μπορεί να κολλή-
σουν επειδή το σύστημα λίπανσης δεν έχει λειτουργήσει για μια παρα-
τεταμένη χρονική περίοδο. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να παρουσιαστεί 
διαρροή του ψυκτικού μέσου ή σκουριά στο σύστημα. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε δυσλειτουργία του κλιματιστικού.

Για να διατηρηθεί η βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας του, συνιστάται η 
λειτουργία του συστήματος κλιματισμού για περίπου 5 έως 10 λεπτά 
κάθε εβδομάδα σε όλες τις εποχές.

Μην αφαιρείτε το ψυκτικό μέσο το χειμώνα, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείτε 
το κλιματιστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 0 °C (32 °F)
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ  
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

Εκκίνηση του κινητήρα το χειμώνα
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο κινητήρας αντιμετωπίζει αυξημένη 
αντίσταση από το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Η μπαταρία και η μίζα 
έχουν μειωμένη ικανότητα. Ως εκ τούτου, εκκινήστε τον κινητήρα με τον 
κατάλληλο τρόπο.

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αφήστε χρόνο για την προθέρμανσή 
του πριν από την οδήγηση του οχήματος. Η προθέρμανση του κινητή-
ρα θα αυξήσει το προσδόκιμο ζωής του και θα βοηθήσει στην ασφαλή 
οδήγηση.

Οι προθερμαντήρες του κινητήρα πετρελαίου θα πρέπει να θερμαίνονται 
επαρκώς πριν την εκκίνηση του κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οδηγώντας το χειμώνα
Διατηρήστε τουλάχιστον τη διπλάσια απόσταση από την απόσταση σε 
κανονική οδήγηση, μεταξύ του οχήματος σας και του προπορευόμενου 
οχήματος. Όταν σταματάτε, επιλέξτε μικρότερη ταχύτητα για να χρησι-
μοποιήσετε την πέδηση του κινητήρα.

Αποφύγετε την υπερβολική ταχύτητα, τις απότομες επιταχύνσεις, το 
απότομο φρενάρισμα, ή τους απότομους ελιγμούς του τιμονιού.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
Όταν το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο με κρύο καιρό, μπορεί να σχη-
ματιστεί πάγος στο σύστημα φρένων και να προκαλέσει κάποια δυσκο-
λία στην κίνηση του οχήματος. Όταν παρκάρετε σε ένα λόφο, πρώτα, 
τραβήξτε το χειρόφρενο. Βάλτε το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων στη 
θέση «1» ή «R» (μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) ή στη θέση «Ρ» (αυτό-
ματο κιβώτιο ταχυτήτων). Τοποθετήστε ένα τάκο κάτω από ένα ελαστι-
κό και απελευθερώστε το χειρόφρενο.

Όταν σχηματίζεται πάγος στο σύστημα του χειρόφρενου, οποιαδήποτε προ-
σπάθεια μετακίνησης του οχήματος χωρίς να αφαιρέσετε τον πάγο μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο όχημά σας. Περιμένετε έως ότου λιώσει ο πάγος και 
μετακινήσετε απαλά το όχημά σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Μετά από οδήγηση σε δρόμο που υπάρχει χλωριούχο ασβέστιο (αλά-
τι), πλύνετε το κάτω μέρος του οχήματός σας το συντομότερο δυνατόν 
για να αποφύγετε τη δημιουργία τυχόν σκουριάς.

Όταν παρκάρετε σε ένα χιονισμένο δρόμο, μπορεί να δημιουργηθεί 
πάγος πάνω στο σύστημα πέδησης. Ο πάγος θα μειώσει την ικανότη-
τα πέδησης του οχήματος σας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, οδηγήστε με χα-
μηλή ταχύτητα και χρησιμοποιήστε συχνά το φρένο για να απομακρύ-
νετε τον πάγο. Μετά την ανάκτηση της ικανότητας πέδησης, οδηγείστε 
το όχημά σας με κανονική ταχύτητα.

●   Όταν υπάρχει πάγος στα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων, η ενεργοποίηση 
του διακόπτη των υαλοκαθαριστήρων μπορεί να προσθέσει ένα επιπλέον 
φορτίο στο μοτέρ του υαλοκαθαριστήρα και να το καταστρέψει. Αποφεύγετε 
να χρησιμοποιείτε τους υαλοκαθαριστήρες όταν υπάρχει πάγος στα μάκτρα.

●   Κατά την οδήγηση σε χιονισμένο δρόμο, μια μεγάλη ποσότητα χιονιού μπο-
ρεί να συσσωρευθεί κάτω από τους θόλους των τροχών. Αυτή η συσσώ-
ρευση εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση του τιμονιού. Ως εκ τούτου, αφαιρείτε 
συχνά το συσσωρευμένο χιόνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καύσιμο ντίζελ το χειμώνα
Σε μια ημέρα με εξαιρετικό κρύο, η παραφίνη, ένα από τα χημικά που 
περιέχονται στο καύσιμο ντίζελ, μπορεί να διαχωριστεί από το καύσιμο 
ντίζελ. Αυτός ο διαχωρισμός καθιστά δύσκολη την εκκίνηση του κινη-
τήρα. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, σε ορισμένες αγορές 
προστίθεται κηροζίνη στο καύσιμο ντίζελ για την αποτροπή του δια-
χωρισμού της παραφίνης και για τη διασφάλιση της σταθερή ροής του 
καυσίμου μέσω του φίλτρου καυσίμου. Η ποσότητα της προστιθέμενης 
κηροζίνης στο καύσιμο ντίζελ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την το-
ποθεσία και τις μέσες θερμοκρασίες του χειμώνα στην περιοχή. Ως 
εκ τούτου, για να εξασφαλιστεί η εύκολη εκκίνηση σε μια κρύα μέρα, 
σταθμεύετε το όχημά σας μέσα σε ένα γκαράζ. Αν είναι δυνατόν, γεμί-
ζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου μετά από κάθε οδήγηση για να αποτρέ-
ψετε το σχηματισμό πάγου στο εσωτερικό του συστήματος καυσίμου.

●   Αλλάζετε το λάδι του κινητήρα και το φίλτρο καυσίμου, όπως προβλέπεται. 
Το μολυσμένο λάδι κινητήρα θα χάσει το ιξώδες του, θα φράξει το φίλτρο 
καυσίμου και το φίλτρο λαδιού και θα προκαλέσει δυσκολίες εκκίνησης του 
κινητήρα.

●   Μην προσθέτετε άλλο πρόσθετο εκτός από κηροζίνη ή οινόπνευμα στο 
ρεζερβουάρ καυσίμου για τη βελτίωση της εκκίνησης του κινητήρα. Το 
πρόσθετο μπορεί να μειώσει την λιπαντική ικανότητα του εσωτερικού συ-
στήματος καυσίμου. Το πρόσθετο μπορεί να έχει διαφορετικό σημείο εξά-
τμισης. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά στο σύστημα καυσίμου ή μπορεί 
να οδηγήσει στην παραγωγή υπερβολικών αναθυμιάσεων καυσαερίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Μην πραγματοποιείτε μετατροπές σε αυτό το όχημα.
Αν πραγματοποιηθούν μη εξουσιοδοτημένες τροποποιή-
σεις σε αυτό το όχημα, η εταιρεία δεν θεωρείται υπεύθυνη 
για την επισκευή των τροποποιημένων εξαρτημάτων, ακό-
μη και κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Προβλήματα σε άλλα 
εξαρτήματα που προκαλούνται από την τροποποίηση, επί-
σης δεν καλύπτονται.

Το όχημα που αγοράσατε είναι εξοπλισμένο με ένα μεγάλο αριθ-
μό εξαρτημάτων ακριβείας που έχουν περάσει από αμέτρητα 
πειράματα και δοκιμές. Αυτά τα εξαρτήματα συνεργάζονται σε 
βάθος και συστηματικά μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, εάν οποιοδή-
ποτε εξάρτημα έχει υποστεί μετατροπή ή έχει τροποποιηθεί χω-
ρίς άδεια, τα εν λόγω εξαρτήματα μπορούν να υποστούν ζημιά 
από τη μείωση της απόδοσης ή υπερφόρτωση, η οποία μπορεί 
στη συνέχεια να προκαλέσει σημαντική ζημιά στο όχημα και την 
ανθρώπινη ζωή.

Μην τροποποιείτε χωρίς έγκριση το σύστημα μετάδοσης 
κίνησης, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα, απλά για να 
αναβαθμίσετε τις επιδόσεις και την ομορφιά του οχήματος.

●   Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του κινητήρα ή των εξαρ-
τημάτων του συστήματος των καυσαερίων απαγορεύεται.

Η αλλαγή χωρίς έγκριση της προκαθορισμένης τιμής στο σύστη-
μα τροφοδοσίας καυσίμου και στα συστήματα εισαγωγής, εξα-
γωγής και τα ηλεκτρικά συστήματα, και η αλλαγή ή η προσθήκη 
μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων είναι παράνομη και μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στην αντοχή του οχήματος.

Ειδικότερα, η τροποποίηση του οχήματός σας με την τοπο-
θέτηση υγραερίου μπορεί να επιφέρει σοβαρή βλάβη στις 
επιδόσεις και την αντοχή του οχήματος. Από την εγγύηση 
δεν εξαιρείται μόνον ο κινητήρας, αλλά επίσης και το κιβώ-
τιο ταχυτήτων και η ευθυγράμμιση των τροχών.

Εάν τοποθετήσετε ένα τάσι τροχών στα ελαστικά για να βελτιώ-
σετε την εμφάνιση των ελαστικών, η θερμότητα που προκαλεί-
ται από την τριβή κατά την πέδηση μπορεί να επιφέρει σοβαρά 
προβλήματα στην απόδοση, προκαλώντας φαινόμενα δημιουρ-
γίας αεριοθυλάκων και εξασθένησης.

Μην τροποποιείτε το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου και 
μην εγκαθιστάτε άλλες πρόσθετες ηλεκτρονικές συσκευές, 
όπως εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας, κάμερα οπισθο-
πορείας, τηλεόραση LCD, και συσκευές απομακρυσμένης 
εκκίνησης.

Το ηλεκτρονικό σύστημα αυτού του οχήματος περιλαμβάνει 
ηλεκτρονικά κυκλώματα και ασφάλειες για την εγκατάσταση 
τυποποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αν 
προσθέσετε νέες συσκευές ή κυκλώματα χρησιμοποιώντας τις 
ήδη υπάρχουσες συσκευές και κυκλώματα, οι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να υποστούν βλάβη από υπερ-
φόρτωση και μπορεί να αναφλεγούν. Επιπλέον, όταν κάνετε 
εργασίες διάτρησης για την εγκατάσταση συσκευών όπως μιας 
κεραίας, μπορεί να εκθέσετε το όχημα σε διάβρωση.
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Μην χρησιμοποιείτε μη τυποποιημένα ελαστικά, ζάντες, και 
άλλα συναφή εξαρτήματα.

Η τοποθέτηση μη τυποποιημένων ελαστικών όπως τα ελαστικά 
με μεγαλύτερο πλάτος από το προβλεπόμενο μπορεί να προκα-
λέσει φθορές στο σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή τριβή 
- ζημιά στα σχετικά εξαρτήματα. Επιπλέον και άλλα προβλήματα, 
όπως αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου και της απόστασης 
φρεναρίσματος, τρέμουλο του οχήματος, καθώς και μείωση της 
υδραυλικής υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης τα οποία 
μπορούν όλα να υποβαθμίσουν την απόδοση του οχήματος. Το 
ταχύμετρο και το οδόμετρο μπορεί επίσης να παρουσιάσουν ανα-
κρίβειες. Ένα όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων μπορεί να 
παρουσιάζει κραδασμούς στις αλλαγές ταχυτήτων.

Μην χρησιμοποιείτε αντίγραφα κλειδιών

Ένα αντίγραφο κλειδιού θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλει-
τουργία στον κύλινδρο του κλειδιού ανάφλεξης και να αποτρέψει 
την επιστροφή του μοτέρ ανάφλεξης στην αρχική του κατάστα-
ση. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ηλεκτρονικό κύκλωμα μπορεί να 
υποστεί βλάβη και μπορεί να αναφλεγεί από τη συνεχή περιστρο-
φή του μοτέρ της ανάφλεξης.

Μην εξοπλίζετε το όχημά σας με ηλιοροφή ή έγχρωμα κρύ-
σταλλα κατά την κρίση σας.

Εάν εγκαταστήσετε μια ηλιοροφή κόβοντας την οροφή του οχήμα-
τος, μπορεί να δημιουργηθεί σκουριά και να υπάρξουν διαρροές 
από το σημείο κοπής. Η τοποθέτηση έγχρωμων κρυστάλλων για το 
μπλοκάρισμα της υπεριώδους ακτινοβολίας και την καλύτερη εμφά-
νιση μπορεί να προκαλέσει διαρροές και πολλά άλλα προβλήματα.

Μην εξοπλίζετε το όχημα με προστατευτικά προφυλακτή-
ρων που πωλούνται στην αγορά.

Η τοποθέτηση προστατευτικών προφυλακτήρων ή άλλων ρά-
βδων προστασίας που πωλούνται στην αγορά μπορεί να προ-
καλέσει προβλήματα στη στάθμευση και τη στάση λόγω του 
εκτεταμένου μήκους του οχήματος, και αύξηση του κόστους των 
καυσίμων, λόγω του επιπλέον βάρους του οχήματος, καθώς 
επίσης μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία σκουριάς στις οπές 
που γίνονται για την τοποθέτηση των προστατευτικών. Και λόγω 
της απουσίας αμορτισέρ στο προστατευτικό του προφυλακτήρα, 
ακόμα και τα ατυχήματα κατά την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα 
θα είναι πολύ πιο σοβαρά σε σχέση με τη ζημία που μπορεί να 
υποστούν τα μη τροποποιημένα αυτοκίνητα.

Μην τροποποιείτε ή αντικαθιστάτε το δάπεδο του οχήματος 
ή τα καθίσματα κατά την κρίση σας.

●   Κατά την αντικατάσταση του εσωτερικού δαπέδου του οχήμα-
τος με πλαστικοποιημένο χαρτί

Για να βελτιωθεί η άνεση των μαξιλαριών και να διευκολυνθεί ο κα-
θαρισμός του οχήματος, ορισμένοι οδηγοί αντικαθιστούν τη μοκέτα 
του δαπέδου με πλαστικοποιημένο χαρτί μετά την αφαίρεση των 
καθισμάτων. Ωστόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις διά-
φορες μονάδες ελέγχου των ηλεκτρονικών συστημάτων και στην 
καλωδίωση. Αυτό επίσης μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία της 
ράγας του καθίσματος που επιτρέπει τη μετακίνηση του καθίσμα-
τος προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Στην περίπτωση αυτή, το 
σύστημα ασφάλισης για τη σταθεροποίηση της θέσης των καθισμά-
των μπορεί να δυσλειτουργεί, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σο-
βαρό ατύχημα αν ένα χαλαρό κάθισμα πάρει κλίση προς τα εμπρός 
ή προς τα πίσω κατά τη διάρκεια μιας ανάβασης ή μιας κατάβασης.
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●   Κατά την αντικατάσταση των καθισμάτων με καινούργια ή τον 
εξοπλισμό με ξεχωριστά καλύμματα καθισμάτων.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι καλυμμάτων για καθίσματα ανάλογα 
με το ρόλο και τη λειτουργία, αν και για τον ίδιο τύπο οχήματος. 
Η αντικατάσταση των καθισμάτων με καινούργια μπορεί να με-
ταβάλει το σύστημα της καλωδίωσης ή να προκαλέσει υπερβο-
λική χρήση των καλωδίων, επειδή το κάθισμα διαθέτει διάφορες 
ηλεκτρικές συνδέσεις και διάγραμμα συνδεσμολογίας. Όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στην καλωδίωση και το σχετικό εξοπλισμό ή να προκλη-
θεί πυρκαγιά λόγω της υπερφόρτωσης πέραν της ονομαστικής 
χωρητικότητας.

Επιπλέον, αντικαθιστώντας το κάλυμμα του καθίσματος μπορεί 
να προκληθεί βλάβη στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό οφειλόμενη 
στο κόψιμο ή στη συμπίεση των καλωδίων. Μια τέτοια κατά-
σταση μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα εξαερισμού, 
φωτιά, ή θόρυβο.

Μην εξοπλίζετε με ξεχωριστά αξεσουάρ ή συσκευές υποβο-
ήθησης τις λειτουργικές συσκευές του οχήματος.

Η αύξηση του μήκους του μοχλού του επιλογέα ταχυτήτων ή ο 
εξοπλισμός με διακοσμητικά πεντάλ γκαζιού και πεντάλ φρένων 
μπορεί να κάνει τον οδηγό επιρρεπή σε λάθη κατά την οδήγηση.

Μην εγκαθιστάτε προϊόντα που μπορούν να μειώσουν την 
αντίσταση της οδήγησης, όπως αυτοκόλλητα, διαχύτες, 
σπόϊλερ, ή αεροτομές.

Η κόλλα από τα αυτοκόλλητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις 
βαμμένες επιφάνειες του οχήματος. Εάν γίνεται διάτρηση κάποι-
ων τμημάτων του αυτοκινήτου για την προσαρμογή αυτών των 
εξαρτημάτων και άλλων λειτουργικών εξαρτημάτων, η περιοχή 
κοντά στις οπές θα σκουριάσει και ενδέχεται να εμφανιστούν 
άλλοι άγνωστοι ήχοι κατά την οδήγηση. Ειδικά αν τα προσαρ-
τημένα εξαρτήματα δεν έχουν στηριχτεί σωστά, μπορεί να προ-
καλέσουν ζημιά στο όχημα ή ακόμη και να προκαλέσουν κάποιο 
μοιραίο ατύχημα.

Κατά τη λειτουργία του ηχοσυστήματος στο όχημα, μην 
χρησιμοποιείτε CD και DVD παράνομης αντιγραφής, πα-
ραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία. Τέτοιοι δίσκοι μπορεί 
επίσης να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας της 
κεφαλής ανάγνωσης και του μηχανισμού αλλαγής δίσκων 
του ηχοσυστήματος. Επιπλέον, τέτοιοι δίσκοι μπορεί επί-
σης να μην αναπαράγονται σωστά.

Όταν εγκαθιστάτε στο όχημα μη εγκεκριμένα εξαρτήματα ή προ-
βαίνετε σε τροποποιήσεις με τρόπους που συμπεριλαμβάνονται 
στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, να έχετε 
κατά νου ότι τα εξαρτήματα αντικατάστασης και τα συναφή προ-
βλήματα που μπορεί να προέλθουν από αυτά δεν καλύπτονται 
από την εγγύηση.
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Κλείδωμα (σύντομο πάτημα)
●   Εάν πατήσετε σύντομα αυτό το κουμπί, όλες οι πόρτες και η πίσω 

πόρτα κλειδώνουν και η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας ενερ-
γοποιείται.

●   Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας, τα 
αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές και ο βομβητής χτυπάει μια φορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ* ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ  
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  Κουμπί κλειδώματος πόρτας

Τύπος Β

Τύπος Α

●   Για τον οπλισμό της αντικλεπτικής λειτουργίας, το κλειδί της ανάφλεξης πρέπει 
να αφαιρεθεί εκ νέου από το διακόπτη ανάφλεξης και όλες οι πόρτες και το 
καπό του κινητήρα πρέπει να είναι τελείως κλειστά. Ωστόσο, η λειτουργία της 
αντικλεπτικής προστασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και όταν η πίσω 
πόρτα δεν έχει κλείσει.

●   Για να αποτρέψετε κάποια κλοπή, μετά το κλείδωμα των θυρών και της πίσω 
πόρτας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί, ελέγξτε ότι οι πόρτες και η 
πίσω πόρτα είναι κλειδωμένες.

●   Οι πόρτες δεν μπορούν να κλειδωθούν από το τηλεχειριστήριο-κλειδί, όταν μια 
πόρτα (εκτός από την πίσω πόρτα) είναι ανοιχτή.

●   Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί. - 
Όταν το κλειδί βρίσκεται στο διακόπτη ανάφλεξης   
- Όταν βρίσκεστε πολύ μακριά από το όχημά σας (πάνω από 10 m)  
- Όταν η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο-κλειδί έχει αποφορτιστεί  
- Όταν το όχημα σας βρίσκεται πίσω από άλλα οχήματα ή εμπόδια  
- Σε πολύ κρύο καιρό

●   Το τηλεχειριστήριο-κλειδί θα μπορούσε εύκολα να καταστραφεί από την υγρα-
σία και τη θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι προφυλάσσεται από αυτές τις συνθήκες.

●   Αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί σας δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε να ελεγχθεί 
από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Ssangyong.

●   Το άνοιγμα της πίσω πόρτας δεν θα ενεργοποιήσει το συναγερμό αντικλεπτι-
κής προστασίας, ακόμη και στη λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας.

●   Το εύρος λειτουργίας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλ-
λοντος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί σε απόσταση 
10 μέτρων από το όχημά σας.

●   Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, το τηλεχειριστήριο-κλειδί μπορεί να μη λειτουρ-
γήσει λόγω παρεμβολής άλλων ραδιοκυμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
ανοίξτε τις πόρτες χρησιμοποιώντας το κλειδί και την κλειδαριά της πόρτας.

    -   Σε σημεία κοντά σε εγκαταστάσεις της αστυνομίας, κυβερνητικά γραφεία, 
σταθμούς αναμετάδοσης, στρατιωτικές βάσεις, πύργους μετάδοσης, αερο-
δρόμια και λιμάνια

    -   Όταν έχετε το ραδιόφωνο ή το κινητό τηλέφωνο μαζί με το τηλεχειριστήριο-
κλειδί  

    - Όταν ένα άλλο τηλεχειριστήριο-κλειδί χρησιμοποιείται κοντά στο όχημά σας

ΠΡΟΣΟΧΗ



Για να χρησιμοποιήσετε το μηχανικό κλειδί:
Πατήστε το κουμπί. Το μηχανικό κλειδί προβάλει αυτόματα.

Για την αποθήκευση του μηχανικού κλειδιού:
Πατήστε το κουμπί και σπρώξτε το μέσα στην υποδοχή.

Το κλειδί μπορεί να σπάσει κατά την αναδίπλωση χωρίς να πατήσετε το κουμπί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  Ξεκλείδωμα θυρών / Κουμπί πανικού

1. Ξεκλείδωμα (σύντομο πάτημα)
●   Εάν πατήσετε σύντομα αυτό το κουμπί, όλες οι πόρτες και η πίσω 

πόρτα ξεκλειδώνουν και η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας 
απενεργοποιείται.

●   Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας, τα 
αλάρμ αναβοσβήνουν μία φορά και ο βομβητής χτυπάει δύο φορές.

●   Αν μια πόρτα ή η πίσω πόρτα δεν ανοίξουν εντός 30 δευτερολέπτων 
μετά το ξεκλείδωμα των θυρών με το τηλεχειριστήριο-κλειδί στη λει-
τουργία αντικλεπτικής προστασίας, όλες οι πόρτες θα κλειδώσουν 
ξανά αυτόματα (αλλαγή στη λειτουργία της αντικλεπτικής προστασί-
ας)

2. Λειτουργία πανικού (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
●   Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί για περίπου 

2 δευτερόλεπτα στη λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας, τα αλάρμ 
αναβοσβήνουν και η σειρήνα ηχεί για περίπου 27 δευτερόλεπτα.

●   Η λειτουργία πανικού θα σταματήσει όταν το κουμπί πατηθεί ξανά.

ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΝΙΚΟΥ
(Λειτουργικό μόνο όταν το κλειδί της ανάφλεξης είναι τη θέση του)
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Τύπος B

Τύπος Α
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Όταν η απόσταση λειτουργίας μειώνεται αισθητά ή το τηλεχειριστήριο 
δεν λειτουργεί περιστασιακά, αντικαταστήστε την μπαταρία με μια και-
νούργια.

Το εσωτερικό κύκλωμα του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού είναι ευάλωτο 
στο στατικό ηλεκτρισμό. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντικατά-
σταση της μπαταρίας, αντικαταστήστε την σε έναν αντιπρόσωπο της 
Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

Διαδικασία αντικατάστασης: Τύπος Α

1.  Ξεβιδώστε τη βίδα από το πίσω κάλυμμα του κλειδιού REKES με 
ένα κατσαβίδι με ίσια μύτη.

Μπαταρία

Πίσω κάλυμμα

2.   Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από το κλειδί REKES και αντικαταστή-
στε την μπαταρία με μια καινούρια.

3.   Χρησιμοποιείτε μόνο καθορισμένη μπαταρία (CR2032). Βεβαιωθεί-
τε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με τη σωστή κατεύθυνση.

4.   Τοποθετήστε την μπαταρία με την αντίστροφη σειρά της αφαίρεσης.

●   Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη μπαταρία. Διαφορετικά, το τηλεχειρι-
στήριο-κλειδί μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

●   Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή κατεύθυνση.
●   Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κα-

νονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ REKES
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Τύπος Β

1.  Ξεβιδώστε τις δύο βίδες από το πίσω κάλυμμα.

2.   Αποσπάστε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι με 
επίπεδη μύτη.

                                                    Μοντέλο: CR2032

3. Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε μια καινούργια.

Χωρίς κλειδί REKES
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  Όταν ένα τηλεχειριστήριο-κλειδί έχει χαθεί  

Όταν ένα από τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά χαθεί και αγοράζετε ένα νέο 
τηλεχειριστήριο-κλειδί, προσκομίστε το άλλο παλιό κλειδί στον πλησιέ-
στερο αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της Ssangyong για να κωδικοποιηθεί εκ νέου. Αλλιώς, το παλιό κλειδί 
δεν θα λειτουργήσει.

Όταν χαθεί ένα κλειδί, για να αποτρέψει την κλοπή με το χαμένο κλειδί, 
εκτελέστε άμεσα εκ νέου κωδικοποίηση σύμφωνα με το νέο κλειδί.

Αν χάσετε το κλειδί σας, θα πρέπει να αντικαταστήσετε ολόκληρο το σετ των 
κλειδιών για να προφυλαχθείτε από κάποια κλοπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  Ταυτόχρονη λειτουργία των πλαφονιέρων  

Η μπροστινή και η κεντρική πλαφονιέρα ανάβουν για 30 δευτερόλεπτα, 
όταν το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο πατηθεί παρατετα-
μένα. Τα φώτα σβήνουν αμέσως όταν πατηθεί το κουμπί του απομα-
κρυσμένου κλειδώματος.

  Αυτόματο κλείδωμα θυρών  

Όλες οι πόρτες θα κλειδώσουν αυτόματα αν μια πόρτα, εκτός από την 
πίσω πόρτα, δεν ανοίξει εντός 30 δευτερολέπτων από το ξεκλείδωμα 
των θυρών με το τηλεχειριστήριο-κλειδί.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ  
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Φωτισμός υποδοχής κλειδιού

Η λυχνία φωτισμού ανάβει όταν ανοίγετε την πόρτα. Αυτή η 
λυχνία σβήνει περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο της 
πόρτας.

Υπενθύμιση κλειδιού

Ο βομβητής θα ηχήσει αν η πόρτα του οδηγού ανοίξει, ενώ 
το κλειδί έχει παραμείνει στο διακόπτη ανάφλεξης (θέση ACC 
ή LOCK).

Θέση ON 
●   Ο κινητήρας λειτουργεί και όλα τα ηλεκτρικά 

αξεσουάρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
●   Το τιμόνι είναι ξεκλείδωτο.

Θέση ACC
●   Το τιμόνι είναι ξεκλείδωτο και τα ηλε-

κτρικά αξεσουάρ είναι λειτουργικά.
●   Το κλειδί της ανάφλεξης δεν μπορεί 

να αφαιρεθεί.

Θέση LOCK
●   Το κλειδί της ανάφλεξης μπορεί 

μόνο να εισαχθεί ή να αφαιρεθεί.
●   Το τιμόνι μπορεί να κλειδωθεί.

Θέση START
Γυρίστε το κλειδί της ανάφλεξης σε αυτή τη θέση για 
να εκκινήσετε τον κινητήρα. Ο κινητήρας θα περι-
στραφεί με τη μίζα μέχρι να αφήσετε το κλειδί. Στη 
συνέχεια επιστρέφει αυτόματα στη θέση «ON».

Από τη θέση ACC στη θέση LOCK
Γυρίστε το κλειδί στη θέση LOCK από τη θέση 
ACC, πιέζοντας το κλειδί προς τα μέσα.
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●   Για να ξεκλειδώσετε το τιμόνι, εισάγετε το κλειδί και γυρίστε 
το μαλακά προς τη θέση «ACC» ενώ στρέφετε ελαφρώς το 
τιμόνι δεξιά και αριστερά.

●   Ο κινητήρας ενός οχήματος που εξοπλίζεται με μηχανικό κι-
βώτιο ταχυτήτων μπορεί να εκκινήσει μόνο όταν το πεντάλ του 
συμπλέκτη είναι πατημένο μέχρι το τέρμα της διαδρομής του.

●   Όχημα εξοπλισμένο με κινητήρα πετρελαίου: Γυρίστε το κλειδί 
της ανάφλεξης στη θέση «ON» θέση και περιμένετε μέχρι να 
σβήσει το ενδεικτικό των προθερμαντήρων. Μετά από αυτό, 
γυρίστε το κλειδί της ανάφλεξης στη θέση «START» και κρα-
τήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι να εκκινήσει ο κινητήρας. Αλλά 
μην κρατάτε το κλειδί της ανάφλεξης στη θέση «START» για 
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.

●   Ο κινητήρας ενός οχήματος που εξοπλίζεται με αυτόματο κι-
βώτιο ταχυτήτων μπορεί να εκκινήσει μόνο όταν ο μοχλός του 
επιλογέα σχέσεων βρίσκεται στη θέση «Ρ» ή «Ν».

●   Κρατήστε πατημένο το πεντάλ των φρένων, ενώ εκκινείτε τον 
κινητήρα.

●   Αν ο κινητήρας δεν εκκινήσει, γυρίστε το κλειδί πίσω στη θέση 
«LOCK» και περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, 
δοκιμάστε ξανά πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια για να εκ-
κινήσετε τον κινητήρα.

●   Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αφήστε τον να λειτουργήσει για 
περίπου 2 λεπτά στο ρελαντί. Μην ανεβάζετε τις στροφές του 
κινητήρα κατά τη διάρκεια της περιόδου της προθέρμανσης.

●   Ένας βομβητής προειδοποίησης ηχεί όταν ανοίξετε την πόρτα 
του οδηγού με το κλειδί στη θέση «ACC» ή «LOCK».

●   Μην αφήνετε το κλειδί στη θέση «ACC» ή «ON» όταν ο κινη-
τήρας δεν είναι σε λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση, η μπα-
ταρία θα εξαντληθεί.

●   Ποτέ μην πατάτε το πεντάλ του γκαζιού κατά την εκκίνηση.

●   Μην λειτουργείτε τη μίζα για περισσότερο από 10 δευτερόλε-
πτα κάθε φορά. (Η μίζα μπορεί να υποστεί βλάβη.)

●   Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη στη μίζα, βάλτε το δι-
ακόπτη ανάφλεξης στη θέση «LOCK» και περιμένετε τουλά-
χιστον 10 δευτερόλεπτα πριν την επανεκκίνηση του κινητήρα.

●   Ποτέ μην γυρίζετε το κλειδί στη θέση «LOCK» ή μην αφαι-
ρέστε το κλειδί από το διακόπτη της ανάφλεξης ενώ οδηγείτε. 
Το τιμόνι θα κλειδώσει και μπορείτε να καταλήξετε με σοβαρά 
τραύματα.

●   Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αντίγραφα κλειδιά τα οποία δεν έχετε 
προμηθευτεί από την Ssangyong.

●   Ένα αντίγραφο κλειδί μπορεί να μην επιστρέψει στη θέση 
«ON». Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω υπερφόρτω-
σης του ηλεκτρικού κυκλώματος. Επιπλέον, ο κινητήρας με 
σύστημα Immobilizer δεν μπορεί να εκκινήσει με το αντίγραφο 
κλειδί.

           ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



  Κλείδωμα των θυρών και της πίσω πόρτας

  Ξεκλείδωμα των θυρών και της πίσω πόρτας

 ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Για να κλειδώσετε τις πόρτες:
Γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος (προς το εμπρόσθιο μέρος του 
οχήματος) από την πόρτα του οδηγού. Όλες οι πόρτες και η πίσω πόρτα 
θα κλειδώσουν.

Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες:
Γυρίστε το κλειδί στη θέση ξεκλειδώματος (προς το πίσω μέρος του 
οχήματος) από την πόρτα του οδηγού. Όλες οι πόρτες και η πίσω πόρ-
τα θα ξεκλειδώσουν.

Αυτόματο κλείδωμα θυρών:
Όλες οι πόρτες θα ξεκλειδώσουν αυτόματα μόλις σβήσετε τον κινητήρα.
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Τραβώντας το μοχλό 
ανοίγει η πίσω πόρτα.

●   Όταν ξεκλειδώνετε την πόρτα με το κλειδί της ανάφλεξης αφού η πόρτα έχει 
κλειδωθεί με το τηλεχειριστήριο (λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας), 
ηχεί ένας βομβητής προειδοποίησης. Σταματήστε το βομβητή πατώντας 
οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

●   Η πίσω πόρτα του Actyon Sports δεν μπορεί να κλειδωθεί ή να ξεκλειδω-
θεί με το κλειδί της μίζας. Επίσης, η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας 
λειτουργεί ανεξάρτητα από το άνοιγμα και το κλείσιμο της πίσω πόρτας. 
(Χρησιμοποιώντας μόνο το τηλεχειριστήριο-κλειδί, όχι το κλειδί της ανάφλε-
ξης, είναι δυνατόν να μεταβείτε στη λειτουργία αντικλεπτικής λειτουργίας.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σημειώσετε ότι δεν υπάρχει καμία κλειδαρότρυπα για ένα μηχανικό κλειδί 
στην πίσω πόρτα και η πίσω πόρτα λειτουργεί μόνο με ένα κλειδί REKES.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Με το έξυπνο κλειδί, μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τις 
πόρτες του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της πίσω πόρτας, και το 
έξυπνο κλειδί επιτρέπει επίσης την εκκίνηση του κινητήρα.

Οι λειτουργίες των κουμπιών στο έξυπνο κλειδί είναι παρόμοιες με το 
σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί.

  Κουμπί κλειδώματος πόρτας

●   Όλες οι πόρτες και η πίσω πόρτα κλειδώνουν εάν πατηθεί σύντομα 
το πλήκτρο κλειδώματος.

●   Οι εξωτερικοί καθρέφτες αναδιπλώνονται αυτόματα. (χωρίς να πα-
τηθεί ο διακόπτης αναδίπλωσης των εξωτερικών καθρεφτών)

●   Εάν όλες οι πόρτες και η πίσω πόρτα είναι κλειδωμένες, τα φώτα 
αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές και ο βομβητής ηχεί μια φορά για 
να υποδείξουν ότι η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας είναι ενερ-
γοποιημένη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ*
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●   Με τις πόρτες ανοιχτές (εκτός από την πίσω πόρτα), το σύστημα δεν μπορεί 
να ασφαλίσει από το έξυπνο κλειδί.

●   Όλες οι πόρτες και το καπό του κινητήρα θα πρέπει να είναι κλειστά για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας.

●   Όταν κλειδώνετε τις πόρτες χρησιμοποιώντας το έξυπνο κλειδί με την πίσω 
πόρτα ανοιχτή, η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας ενεργοποιείται αφού 
η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήσει δύο φορές, ο συναγερμός ηχήσει 
μια φορά, και οι εξωτερικοί καθρέφτες αναδιπλωθούν αυτόματα (χωρίς να 
πατηθεί ο διακόπτης αναδίπλωσης των εξωτερικών καθρεφτών) . Κατά το 
κλείσιμο της πίσω πόρτας αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αντικλεπτικής 
προστασίας, τα φώτα αλάρμ αναβοσβήνουν μία φορά και ο συναγερμός 
ηχεί δύο φορές.

●   Το κλείδωμα των θυρών χρησιμοποιώντας το έξυπνο κλειδί με το καπό του 
κινητήρα ανοιχτό κλειδώνει μόνο τις πόρτες και δεν ενεργοποιεί τη λειτουρ-
γία αντικλεπτικής προστασίας. Όταν κλείσετε το καπό του κινητήρα μετά 
από αυτό, τα φώτα αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές, ο συναγερμός ηχεί 
μια φορά και οι εξωτερικοί καθρέφτες αναδιπλώνονται αυτόματα (χωρίς να 
πατηθεί ο διακόπτης αναδίπλωσης των εξωτερικών καθρεφτών), και ακο-
λουθεί η ενεργοποίηση της λειτουργίας αντικλεπτικής προστασίας.

●   Όταν μπείτε στο όχημα με 2 διαφορετικά έξυπνα κλειδιά που περιέχουν τις 
πληροφορίες του οχήματος ταυτόχρονα ή διαδοχικά, οι αντίστοιχες συσκευ-
ές ενδέχεται να λειτουργήσουν διαφορετικά.

●   Κρατήστε το έξυπνο κλειδί μακριά από το νερό ή οποιοδήποτε υγρό. Θα 
μπορούσε να καταστεί ανενεργό λόγω της έκθεσης στο νερό ή τα υγρά.

●   Για να αποτρέψετε κάποια κλοπή, μετά το κλείδωμα των θυρών και της 
πίσω πόρτας, χρησιμοποιώντας το έξυπνο κλειδί, ελέγξτε ότι οι πόρτες και 
η πίσω πόρτα είναι κλειδωμένες.

●   Δεν μπορείτε να κλειδώσετε τις πόρτες με το έξυπνο κλειδί όταν το μπου-
τόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα είναι στη θέση ON ή ο 
κινητήρας λειτουργεί.

●   Μπορείτε να κλειδώσετε τις πόρτες με το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λει-
τουργίας του κινητήρα είναι στη θέση ACC. Τη δεδομένη στιγμή, το μπουτόν 
εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα επιστρέφει στη θέση OFF 
από τη θέση ACC.

ΠΡΟΣΟΧΗ



  Κουμπί πανικού

●   Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί πανικού για πε-
ρισσότερο από 1,0 δευτερόλεπτο, τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν και 
ο βομβητής θα ηχήσει για 27 δευτερόλεπτα.

●   Η λειτουργία πανικού θα σταματήσει όταν το κουμπί πανικού πατη-
θεί παρατεταμένα.

  Κουμπί ξεκλειδώματος θυρών

●   Όλες οι πόρτες και η πίσω πόρτα ξεκλειδώνουν αν το κουμπί ξεκλει-
δώματος πατηθεί σύντομα.

●   Οι εξωτερικοί καθρέφτες ανοίγουν αυτόματα. (χωρίς να πατηθεί ο 
διακόπτης αναδίπλωσης των εξωτερικών καθρεφτών)

●   Η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας απενεργοποιείται, τα φώτα 
αλάρμ αναβοσβήνουν μία φορά και ο βομβητής ηχεί δύο φορές.

●   Αν μια πόρτα ή η πίσω πόρτα δεν ανοίξουν εντός 30 δευτερολέπτων 
μετά το ξεκλείδωμα των θυρών με το έξυπνο κλειδί στη λειτουργία 
αντικλεπτικής προστασίας, όλες οι πόρτες θα κλειδώσουν ξανά αυ-
τόματα. Τη δεδομένη στιγμή, οι εξωτερικοί καθρέφτες δεν θα αναδι-
πλωθούν. (αλλαγή στη λειτουργία της αντικλεπτικής προστασίας)

Για τις διαδικασίες ρύθμισης της αυτόματης αναδίπλωσης των εξωτερικών 
καθρεφτών, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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  Λειτουργία προσέγγισης

Εάν έχετε χάσει έναν έξυπνο κλειδί και εξαγοράσετε ένα νέο, θα πρέπει 
να φέρετε όλα τα έξυπνα κλειδιά που έχετε στην κατοχή σας, συμπε-
ριλαμβανομένου και του νέου, σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Ssangyong για να καταχωρήσετε και πάλι τα κλειδιά. Αν καταχωρήσετε 
μόνο το νέο έξυπνο κλειδί, δεν θα μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμο-
ποιήσετε τα υπόλοιπα κλειδιά.

Επίσης στην περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο έξυπνο κλειδί, κατα-
χωρήστε το κλειδί το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποτρέψετε την 
κλοπή του αυτοκινήτου σας και των υπαρχόντων σας.

Αν έχετε χάσει κάποιο έξυπνο κλειδί που σας ανήκει, κάποιος μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει το κλειδί για να ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου σας και να κλέ-
ψει οτιδήποτε από το όχημα. Για να αποτρέψετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κα-
ταχωρήσετε ξανά τα υπόλοιπα κλειδιά ή/και αυτό που αγοράσατε πρόσφατα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  Πλαφονιέρα αναμμένη

Με τον διακόπτη της κεντρικής πλαφονιέρας πατημένο (κατάσταση λει-
τουργίας σύμπλεξης πόρτας) και όλες τις πόρτες κλειστές, πατώντας 
το κουμπί ξεκλειδώματος της πόρτας στο έξυπνο κλειδί ή το μπουτόν 
κλειδώματος / ξεκλειδώματος στο χερούλι της πόρτας, ξεκλειδώνουν 
οι πόρτες και ανάβει η μπροστινή πλαφονιέρα για 30 δευτερόλεπτα. Η 
πλαφονιέρα σβήνει αμέσως μετά το πάτημα του πλήκτρου κλειδώμα-
τος στο έξυπνο κλειδί.
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Θέση OFF

Ενδεικτικό: OFF

●   Η ηλεκτρική ισχύς δεν παρέχε-
ται στα ηλεκτρικά συστήματα 
και το τιμόνι είναι κλειδωμένο.

Για να σβήσετε τον κινητήρα, 
πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / 
διακοπής λειτουργίας του κινητή-
ρα με το μπουτόν εκκίνησης / δι-
ακοπής λειτουργίας του κινητήρα 
στη θέση ON και τον μοχλό του 
επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P.

Το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής 
λειτουργίας του κινητήρα αλλάζει 
σε θέση OFF, όταν ανοίγετε την 
πόρτα του οδηγού με το μπουτόν 
εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας 
του κινητήρα στη θέση ACC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θέση ACC

Ενδεικτικό: Πορτοκάλι

●   Ορισμένα ηλεκτρικά αξεσουάρ 
είναι λειτουργικά.

Πατήστε το μπουτόν εκκίνησης 
/ διακοπής λειτουργίας του κινη-
τήρα όταν το μπουτόν είναι στη 
θέση OFF χωρίς να πατάτε το 
πεντάλ των φρένων. Το τιμόνι 
είναι ξεκλείδωτο και τα ηλεκτρικά 
αξεσουάρ είναι λειτουργικά.

Θέση ON

Ενδεικτικό: Κόκκινο

●   Σχεδόν όλα τα ηλεκτρικά αξε-
σουάρ είναι λειτουργικά.

Πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / 
διακοπής λειτουργίας του κινητή-
ρα όταν το μπουτόν βρίσκεται στη 
θέση ACC χωρίς να πατάτε το πε-
ντάλ των φρένων. Μην αφήνετε το 
κουμπί στη θέση ON, εάν ο κινητή-
ρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία για 
να αποτραπεί η αποφόρτιση της 
μπαταρίας.

Θέση START

Ενδεικτικό: Πράσινο

●   Θέση εκκίνησης του κινητήρα

Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, 
πατήστε το πεντάλ φρένων και 
πατήστε το μπουτόν εκκίνησης 
/ διακοπής λειτουργίας του κινη-
τήρα με τον μοχλό του επιλογέα 
σχέσεων στη θέση P ή N.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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Κατανοείστε πλήρως τις λειτουργίες σε κάθε θέση.

●   Μην πατάτε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα, ενώ ο κι-
νητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα εκκίνησης 
του κινητήρα μπορεί να υποστεί βλάβη. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, το ενδει-
κτικό στο μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα γίνεται κόκκινο.

●   Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι σβηστός και ότι το ενδεικτικό στο μπουτόν 
εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα είναι σβηστό προτού εγκατα-
λείψετε το όχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

2



  Εκκίνηση του κινητήρα

Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, 
πατήστε το πεντάλ φρένων και πα-
τήστε το μπουτόν εκκίνησης / δια-
κοπής λειτουργίας του κινητήρα με 
τον μοχλό του επιλογέα σχέσεων 
στη θέση P ή N.

1.  Μεταφέρετε το έξυπνο κλειδί στο εσωτερικό του οχήματος.
2.   Δέστε τις ζώνες ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι και οι υπόλοιποι επιβά-

τες έχουν δέσει σωστά τις δικές τους.
3.  Βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο σωστά.
4.  Απενεργοποιήστε όλα τα ηλεκτρικά αξεσουάρ.
5.  Μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα σχέσεων στη θέση P.
6.   Πατήστε πλήρως το πεντάλ των φρένων. Ελέγξτε ότι το ενδεικτικό στο 

μπουτόν είναι πράσινο. Και, πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / διακο-
πής λειτουργίας του κινητήρα. Το ενδεικτικό σβήνει μετά την εκκίνηση 
του κινητήρα.

7.   Αν αποτύχετε να εκκινήσετε τον κινητήρα, για να αποφύγετε την πρό-
κληση βλάβης στον κινητήρα, βάλτε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση 
«OFF» και περιμένετε για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.

8.   Προσπαθήστε να εκκινήσετε και πάλι τον κινητήρα (ανατρέξτε στο 
βήμα 6).

9.    Όταν ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία, μην τοποθετείτε το διακό-
πτη ανάφλεξης στη θέση «ACC» ή στη θέση «ON» για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, μη χρησιμοποιείτε επίσης το ηχοσύ-
στημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αποφόρτιση της μπαταρίας.
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Πράσινο ●   Ο κινητήρας δεν θα εκκινήσει αν το έξυπνο κλειδί βρίσκεται στην πίσω 2η 
σειρά καθισμάτων.

●   Το έξυπνο κλειδί μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά όταν το βάζετε σε τυφλά 
σημεία, όπως κάτω από τα πεντάλ, στο δάπεδο ή στο μαξιλάρι του καθίσματος.

●   Αν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα «Εκκίνηση 
κινητήρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» ή ζητήστε να γίνει έλεγχος του 
συστήματος σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

●   Όταν ο καιρός κρυώνει το χειμώνα, με το πάτημα του μπουτόν εκκίνησης 
/ διακοπής λειτουργίας του κινητήρα με το πεντάλ των φρένων πατημένο, 
ανάβει η ενδεικτική λυχνία των προθερμαντήρων στον πίνακα οργάνων, 
αλλά ο κινητήρας δεν θα εκκινήσει αμέσως.

      Σε αυτή την περίπτωση, μην αφήστε το πεντάλ των φρένων μέχρι να σβή-
σει η ενδεικτική λυχνία των προθερμαντήρων και ο κινητήρας να εκκινήσει.

●   Για να εκκινήσετε με ευκολία τον κινητήρα, εκκινήσετε τον κινητήρα ως εξής 
σε πολύ κρύο καιρό.

   1.   Πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα δύο 
φορές χωρίς να πατάτε το πεντάλ των φρένων.

   2.   Το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα ενεργο-
ποιείται και το ενδεικτικό των προθερμαντήρων στον πίνακα οργάνων 
ανάβει.

  3.   Περιμένετε έως ότου σβήσει το ενδεικτικό, πατήστε το πεντάλ του φρένου 
και πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κινητήρας θα εκκινήσει πατώντας το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουρ-
γίας του κινητήρα, μόνο όταν το έξυπνο κλειδί βρίσκεται μέσα στο όχημα. Ποτέ 
μην αφήνετε παιδιά ή οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι εξοικειωμένο με το 
όχημα, να αγγίξει το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα 
ή τα συναφή εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



OFF OFF

Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα

OFF
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1.   Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα ή 
εμπόδια στην επικίνδυνη περιοχή γύρω 
από το όχημα.

2.  Απελευθερώστε το χειρόφρενο.

3.   Κρατήστε πατημένο το πεντάλ των φρέ-
νων και επιλέξτε τη θέση «D» ή «R». Βε-
βαιωθείτε ότι ανάβει το ενδεικτικό της θέ-
σης «D» ή «R». Αφήστε αργά το πεντάλ 
των φρένων για να αρχίσετε να κινείστε.

4.   Όταν σταματήσετε το όχημά σας σε μια 
ανηφόρα, πατήστε σταθερά το πεντάλ 
των φρένων για να αποτρέψετε την κύλιση 
του οχήματος προς τα κάτω.

1.   Πατήστε το πεντάλ των φρένων για να 
σταματήσετε το όχημα.

2.   Μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα σχέ-
σεων στη θέση «Ρ».

3.  Τραβήξτε σταθερά το χειρόφρενο.

4.   Πατήστε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής 
λειτουργίας του κινητήρα για να σβήσετε 
τον κινητήρα.

5.   Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι σβηστός 
πριν εγκαταλείψετε το όχημα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ το όχη-
μα κινείται, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουρ-
γία του κινητήρα πατώντας το μπουτόν εκκί-
νησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα 
για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Εάν δεν είστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
ποτέ μην πατάτε το μπουτόν εκκίνησης / διακο-
πής λειτουργίας του κινητήρα, ενώ το όχημα βρί-
σκεται σε κίνηση. Αυτό θα οδηγούσε σε απώλεια 
του κατευθυντικού ελέγχου και της λειτουργίας 
των φρένων, κάτι που θα μπορούσε να προκα-
λέσει ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  Ξεκίνημα του οχήματος   Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα Διακοπή λειτουργίας  
του κινητήρα ενώ οδηγείτε

2
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●   Ο κινητήρας μπορεί να εκκινήσει μόνο όταν ο μοχλός του επι-
λογέα σχέσεων βρίσκεται στη θέση «P» ή τη θέση «Ν».

●   Κρατήστε πατημένο το πεντάλ των φρένων, ενώ εκκινείτε τον 
κινητήρα.

●   Μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

●   Αν ο κινητήρας δεν εκκινήσει, περιμένετε για περισσότερο από 
10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να εκκινήσετε 
και πάλι τον κινητήρα.

●   Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αφήστε τον να λειτουργήσει 
για περίπου 2 λεπτά στο ρελαντί. Ειδικά τη χειμερινή περίοδο, 
οδηγείτε αργά το όχημά σας αμέσως μετά το ξεκίνημα.

●   Εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα στον πίνακα οργά-
νων και ο βομβητής ηχεί αν απομακρυνθείτε από το όχημα με 
το έξυπνο κλειδί όταν μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουρ-
γίας του κινητήρα βρίσκεται στη θέση ΟΝ ή τη θέση START.

●   Ο κινητήρας θα εκκινήσει πατώντας το μπουτόν εκκίνησης 
/ διακοπής λειτουργίας του κινητήρα, μόνο όταν το έξυπνο 
κλειδί βρίσκεται μέσα στο όχημα. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά ή 
οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι εξοικειωμένο με το όχημα, 
να αγγίξει το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του 
κινητήρα ή τα συναφή εξαρτήματα.

●   Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας δεν μπορεί να εκκινήσει όταν 
ελέγχετε το διαμέρισμα του κινητήρα.

●   Μην αφήνετε το μπουτόν στη θέση ON, εάν ο κινητήρας δεν 
βρίσκεται σε λειτουργία για να αποτραπεί η αποφόρτιση της 
μπαταρίας.

●   Εάν δεν είστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ποτέ μην πα-
τάτε το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητή-
ρα, ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση.

●   Το έξυπνο κλειδί μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά όταν το 
βάζετε σε τυφλά σημεία, όπως κάτω από τα πεντάλ, στο δά-
πεδο ή στο μαξιλάρι του καθίσματος.

●   Ο κινητήρας μπορεί να μην εκκινήσει όταν τοποθετείτε το έξυ-
πνο κλειδί κοντά στο κινητό σας τηλέφωνο ή όταν φορτίζετε το 
κινητό σας τηλέφωνο από την πρίζα του οχήματος.

●   Όταν εξέρχεστε από το όχημα, σβήστε τον κινητήρα και πά-
ντοτε να παίρνετε το έξυπνο κλειδί μαζί σας.

●   Αν, για κάποιο λόγο, συμβεί να χάσετε το έξυπνο κλειδί σας, 
δεν θα είστε σε θέση να εκκινήσετε τον κινητήρα. Ρυμουλκή-
σετε το όχημα, αν είναι απαραίτητο, και επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

●   Κρατήστε το έξυπνο κλειδί μακριά από το νερό ή οποιοδήποτε 
υγρό. Θα μπορούσε να καταστεί ανενεργό λόγω της έκθεσης 
στο νερό ή τα υγρά. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα καλύπτε-
ται από την εγγύηση.

           ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΚΛΕΙΔΙ



IGNITION KEY & REMOTE CONTROL K

Κουμπί κλειδώματος / 
ξεκλειδώματος

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΚΛΕΙΔΙ  
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Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας το έξυπνο κλειδί 
και ότι βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας 
(περ. 1 m) από την κεραία του έξυπνου κλειδι-
ού στην εξωτερική χειρολαβή της πόρτας.

Όταν βγείτε από το αυτοκίνητο και κλείσετε 
την πόρτα μεταφέροντας μαζί σας το έξυπνο 
κλειδί με το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής 
λειτουργίας του κινητήρα σε κατάσταση ON 
και τον κινητήρα σε λειτουργία, η ενδεικτική 
λυχνία στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει 
και ο συναγερμός ηχεί.

Για να κλειδώσετε τις πόρτες, πιέστε το μπου-
τόν κλειδώματος / ξεκλειδώματος των θυρών 
στη χειρολαβή της πόρτας.

 

Εάν όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες, τα φώτα 
αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές και ο βομβη-
τής ηχεί μια φορά για να υποδείξουν ότι η λει-
τουργία αντικλεπτικής προστασίας είναι ενερ-
γοποιημένη.

  Κλείδωμα των θυρών

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι πόρτες δεν μπορούν να κλειδωθούν:
●   Το έξυπνο κλειδί βρίσκεται στο εσωτερικό του οχήματος.
●   Το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα βρίσκεται στη θέση ΟΝ ή τη θέση START.
●   Οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοιχτή.

●   Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον κινητήρα και έχετε μεταφέρει το έξυπνο κλειδί εκτός του οχήματος προτού 
εγκαταλείψετε το όχημα.

●   Μεταφέρετε μόνο ένα έξυπνο κλειδί στο εσωτερικό του οχήματος.
●   Μπορείτε να κλειδώσετε τις πόρτες με το μπουτόν κλειδώματος θυρών όταν το μπουτόν εκκίνησης / δι-

ακοπής λειτουργίας του κινητήρα βρίσκεται στη θέση ACC. Τη δεδομένη στιγμή, το μπουτόν εκκίνησης / 
διακοπής λειτουργίας του κινητήρα επιστρέφει στη θέση OFF από τη θέση ACC.

●   Εάν το έξυπνο κλειδί που χρησιμοποιείται εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο όχημα, το έξυπνο κλειδί θα 
είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας όταν κλειδώσετε τις πόρτες με ένα άλλο έξυπνο κλειδί (π.χ., εφεδρικό 
έξυπνο κλειδί).

ΠΡΟΣΟΧΗ

2



Κουμπί κλειδώματος / 
ξεκλειδώματος
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  Κλείδωμα των θυρών

Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας το έξυπνο κλειδί 
και ότι βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας 
(περ. 1 m) από την κεραία του έξυπνου κλειδι-
ού στην εξωτερική χειρολαβή της πόρτας.

Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες, πιέστε το 
μπουτόν κλειδώματος / ξεκλειδώματος των 
θυρών στη χειρολαβή της πόρτας.

Εάν το έξυπνο κλειδί βρίσκεται στο εύρος λει-
τουργίας της κεραίας του έξυπνου κλειδιού, 
οποιοσδήποτε μπορεί να ξεκλειδώσει τις πόρτες 
πιέζοντας το μπουτόν κλειδώματος / ξεκλειδώμα-
τος στην εξωτερική χειρολαβή της πόρτας. Για να 
αποτρέψετε την κλοπή του οχήματός σας, δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή όταν βρίσκεστε κοντά στο 
όχημά σας με το έξυπνο κλειδί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν όλες οι πόρτες είναι ξεκλείδωτες, τα φώτα 
αλάρμ αναβοσβήνουν μία φορά και ο βομβη-
τής ηχεί δύο φορές. Τώρα, μπορείτε να ανοί-
ξετε την πόρτα τραβώντας τη χειρολαβή της 
πόρτας.



Κουμπί 
απελευθέρωσης

Μηχανικό κλειδί

Ξεκλείδωμα Κλείδωμα
Ξεκλείδωμα Κλείδωμα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Κουμπί κλειδώματος / 
ξεκλειδώματος
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1.   Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κου-
μπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε το μη-
χανικό κλειδί.

 

2.   Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες, γυρίστε το 
κλειδί προς την κατεύθυνση ξεκλειδώματος.

3.   Αν το όχημα είναι σε κατάσταση λειτουρ-
γίας αντικλεπτικής προστασίας, ηχεί ο συ-
ναγερμός αντικλεπτικής προστασίας.

4.   Ανοίξτε το καπάκι της κεντρικής κονσόλας 
και τοποθετήστε το σώμα του έξυπνου 
κλειδιού στην υποδοχή του έξυπνου κλει-
διού με τη σωστή κατεύθυνση.

Κλείστε το καπάκι της κεντρικής κονσόλας κατά 
την οδήγηση και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει 
το έξυπνο κλειδί από την υποδοχή και το μεταφέ-
ρετε μαζί σας, όταν απομακρύνεστε από το όχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

5.   Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, πατήστε 
το πεντάλ των φρένων και πατήστε το 
μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργί-
ας του κινητήρα με το μοχλό του επιλογέα 
σχέσεων στη θέση Ρ ή Ν.

 

6.   Για να κλειδώσετε τις πόρτες, γυρίστε το 
κλειδί προς την κατεύθυνση κλειδώματος. 
Ωστόσο, η λειτουργία αντικλεπτικής προ-
στασίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

* Κλείδωμα / ξεκλείδωμα θυρών:   Αν η μπαταρία είναι εξασθενημένη ή το έξυπνο κλειδί δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να κλειδώσετε / ξεκλειδώ-
σετε τις πόρτες με το μηχανικό κλειδί.

* Εκκίνηση του κινητήρα:   Αν η μπαταρία είναι εξασθενημένη ή το έξυπνο κλειδί δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα εισά-
γοντας το έξυπνο κλειδί μέσα στην υποδοχή του έξυπνου κλειδιού.
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Μπαταρία CR2032

Μπαταρία 
(CR2032)

Μπροστινό κάλυμμα Πίσω κάλυμμα

Πλακέτα (PCB)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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●   Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί απελευθέρωσης και 
αφαιρέστε το μηχανικό κλειδί.

●   Αποσπάστε το μπροστινό κά-
λυμμα του έξυπνου κλειδιού.

 

●   Διαχωρίστε την πλακέτα (PCB) 
από το περίβλημα του κλειδιού. 
Δώστε προσοχή ώστε να μην 
προκαλέσετε ζημιά την πλακέ-
τα (PCB).

 

●   Αντικαταστήστε την μπαταρία με 
μια νέα μπαταρία.

●   Τοποθετήστε την μπαταρία με 
την αντίστροφη σειρά της αφαί-
ρεσης.

Μπαταρία CR2032

Μπαταρία 
(CR2032)

Μπροστινό κάλυμμα Πίσω κάλυμμα

Πλακέτα (PCB)

Αν το εύρος λειτουργίας του έξυπνου κλειδιού σας μειώνεται δραματικά ή το έξυπνο κλειδί δεν λειτουργεί κατά 
διαστήματα, αντικαταστήστε την μπαταρία του έξυπνου κλειδιού. Αν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε το έξυπνο κλειδί σας ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της Ssangyong.

Αντικατάσταση

●  Η χρήση μιας λανθασμένης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία 
του έξυπνου κλειδιού. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή μπαταρία.

●  Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή κατεύθυνση.
●  Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανο-

νισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
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●   Εάν το έξυπνο κλειδί που χρησιμοποιείτε εξακολουθεί να βρί-
σκεται μέσα στο όχημα, το έξυπνο κλειδί θα είναι προσωρινά 
εκτός λειτουργίας, όταν κλειδώνετε τις πόρτες με ένα άλλο 
έξυπνο κλειδί (π.χ., εφεδρικό έξυπνο κλειδί) ή από το μπουτόν 
κλειδώματος θυρών στην εξωτερική χειρολαβή της πόρτας. 
Για να επαναφέρετε σε λειτουργία το μη λειτουργικό έξυπνο 
κλειδί, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αντικλεπτικής προστα-
σίας πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο έξυπνο κλειδί ή 
το μπουτόν ξεκλειδώματος στο εξωτερικό χερούλι της πόρτας.

●   Αν η μπαταρία είναι εξασθενημένη ή το έξυπνο κλειδί δεν λει-
τουργεί σωστά, μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα εισάγο-
ντας το έξυπνο κλειδί στην υποδοχή του έξυπνου κλειδιού στο 
ντουλαπάκι του συνοδηγού.

●   Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, το έξυπνο κλειδί μπορεί να μην 
λειτουργεί σωστά:

 -    Το έξυπνο κλειδί βρίσκεται κοντά σε ένα ραδιοπομπό, 
όπως ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή ένα αεροδρόμιο, ο οποί-
ος μπορεί να επηρεάσει την κανονική λειτουργία του έξυ-
πνου κλειδιού.

 -    Κρατάτε το έξυπνο κλειδί κοντά σε ένα φορητό αμφίδρομο 
ραδιο-σύστημα ή ένα κινητό τηλέφωνο.

 -    Το έξυπνο κλειδί ενός άλλου οχήματος είναι σε λειτουργία 
κοντά στο όχημά σας.

●   Το έξυπνο κλειδί μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά όταν το 
βάζετε σε τυφλά σημεία, όπως κάτω από τα πεντάλ, στο δά-
πεδο ή στο μαξιλάρι του καθίσματος.

●   Το έξυπνο κλειδί μπορεί να μην λειτουργεί σωστά όταν έχετε 
δύο έξυπνα κλειδιά μαζί σε ένα μπρελόκ.

●   Φυλάξτε το εφεδρικό έξυπνο κλειδί σε ασφαλές μέρος, όχι στο 
όχημα. Βεβαιωθείτε ότι μεταφέρετε το έξυπνο κλειδί εκτός του 
οχήματος όταν κλειδώνετε τις πόρτες με το κουμπί κλειδώμα-
τος θυρών στην εξωτερική χειρολαβή της πόρτας.

●   Ο κινητήρας θα εκκινήσει πατώντας το μπουτόν εκκίνησης / 
διακοπής λειτουργίας του κινητήρα, μόνο όταν το έξυπνο κλειδί 
βρίσκεται μέσα στο όχημα. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά ή οποιοδή-
ποτε πρόσωπο δεν είναι εξοικειωμένο με το όχημα, να αγγίξει 
το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κινητήρα ή τα 
συναφή εξαρτήματα.

●   Όταν εξέρχεστε από το όχημα, σβήστε τον κινητήρα και πά-
ντοτε να παίρνετε το έξυπνο κλειδί μαζί σας.

●   Κρατήστε το έξυπνο κλειδί μακριά από το νερό ή οποιοδήποτε 
υγρό. Θα μπορούσε να καταστεί ανενεργό λόγω της έκθεσης 
στο νερό ή τα υγρά.

●   Αν, για κάποιο λόγο, συμβεί να χάσετε το έξυπνο κλειδί σας, 
δεν θα είστε σε θέση να εκκινήσετε τον κινητήρα. Ρυμουλκή-
σετε το όχημα, αν είναι απαραίτητο, και επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

●   Το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει το έξυπνο κλειδί και ο κινητή-
ρας μπορεί να μην εκκινήσει όταν το έξυπνο κλειδί βρίσκεται στην 
πίσω 2η σειρά καθισμάτων. Για να ξεκινήσει το όχημα, βεβαιωθείτε 
ότι έχετε μαζί σας το έξυπνο κλειδί. Μην κλείνετε τις πόρτες και την 
πίσω πόρτα με το έξυπνο κλειδί στην πίσω 2η σειρά καθισμάτων.

           ΠΡΟΣΟΧΗ



 CONTROL KEY

ΣΥΣΤΗΜΑ IMMOBILIZER*
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Το σύστημα Immobilizer παρέχει μια πρόσθετη αντικλεπτική προστασία στο όχημα στο οποίο έχει εγκατασταθεί και αποτρέπει τη λειτουργία του 
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο αναμεταδότης που είναι ενσωματωμένος στο κλειδί και η μονάδα ελέγχου του κινητήρα έχουν τον ίδιο κωδικό. 
Όταν το κλειδί ανάφλεξης με τον ενσωματωμένο πομποδέκτη γυρίζει στη θέση ΟΝ, ο ECU (Μονάδα ελέγχου κινητήρα) ελέγχει τον κωδικό κρυ-
πτογράφησης του κλειδιού και, εφόσον είναι σωστός, επιτρέπει στο όχημά σας να εκκινήσει τον κινητήρα.

Κλειδί Immobilizer
Όταν το κλειδί ανάφλεξης με τον ενσωματωμένο πομποδέκτη γυρίζει 
στη θέση ΟΝ, ο ECU (Μονάδα ελέγχου κινητήρα) ελέγχει τον κωδικό 
κρυπτογράφησης του κλειδιού και, εφόσον είναι σωστός, επιτρέπει στο 
όχημά σας να εκκινήσει τον κινητήρα.

Ενδεικτικό Immobilizer
Εάν αυτό το ενδεικτικό αναβοσβήνει, αυτό 
μπορεί να υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα στο σύστημα Immobilizer. Ζητήστε 
να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν 
αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξου-
σιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

Ο χρόνος που απαιτείται για την επικοινωνία μεταξύ του κλειδιού Immobilizer και του 
ECU μπορεί να ποικίλει. Αν είναι πολύ σύντομος, το ενδεικτικό Immobilizer δεν ανάβει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

●   Επιπλέον, οποιοδήποτε σύστημα απομακρυσμένης εκκίνησης του κινητήρα δεν 
μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα όχημα που εξοπλίζεται με σύστημα Immobilizer. 
Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να εγκαθιστάτε ένα σύστημα απομακρυσμένης εκκί-
νησης του κινητήρα.

●   Το σύστημα Immobilizer πρέπει να επιθεωρείται, να αντικαθίσταται, να συντηρεί-
ται, ή να κωδικοποιείται από μόνο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις σε έναν αντι-
πρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

●   Όταν πρέπει να αντικατασταθεί ένας παλιός κωδικός ή πρέπει να προστεθεί ένα 
ακόμα κλειδί, επιθεωρήστε τη διαδικασία προσωπικά.

●   Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα λόγω ενός αιτίου 
(π.χ. μπρελόκ) διαφορετικού από το ίδιο το κλειδί, αφαιρέστε το κλειδί από το 
διακόπτη ανάφλεξης και περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, 
προσπαθήστε να εκκινήσετε και πάλι τον κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

●   Αποφύγετε τα χτυπήματα στον πομποδέκτη στο εσωτερικό του κλειδιού. Ο 
πομποδέκτης μπορεί να υποστεί βλάβη.

●   Με έναν πομποδέκτη ο οποίος έχει υποστεί βλάβη, ο κινητήρας δεν μπορεί 
να εκκινήσει.

●   Μην τοποθετείτε κανένα μεταλλικό αντικείμενο κοντά στο διακόπτη ανάφλε-
ξης και το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υπάρ-
ξει διαταραχή του σήματος μεταξύ του διακόπτη ανάφλεξης και του τηλεχει-
ριστηρίου-κλειδιού δημιουργώντας πρόβλημα στην εκκίνηση του κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα Immobilizer δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το 
όχημα. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το σύστημα ή να προσθέσετε 
κάποια άλλη συσκευή σε αυτό. Μπορεί να προκύψουν ηλεκτρικά προβλήματα 
τα οποία μπορεί να καταστήσουν το όχημά σας μη λειτουργικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΕΙ  
ΛΟΓΩ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αν υπάρχει ένα σφάλμα επικοινωνίας στο σύστημα Immobilizer, δεν 
μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα. Σε αυτή την περίπτωση, αναβο-
σβήνει το ενδεικτικό του Immobilizer στον πίνακα οργάνων.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να ξεκινήσετε 
ένα όχημα με σύστημα Immobilizer.

●   Όταν δύο ή περισσότερα κλειδιά Immobilizer έρχονται σε επαφή 
μεταξύ τους.

●   Όταν το κλειδί βρίσκεται κοντά σε οποιαδήποτε συσκευή στέλνει ή 
λαμβάνει ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή κύματα.

●   Όταν το κλειδί βρίσκεται κοντά σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή ηλε-
κτρικές συσκευές όπως εξοπλισμός φωτισμού, κλειδιά ασφαλείας ή 
κάρτες ασφαλείας.

●   Όταν το κλειδί βρίσκεται κοντά σε ένα μαγνητικό ή μεταλλικό αντικεί-
μενο ή μια μπαταρία.

●   Όταν εκκινείτε τον κινητήρα πριν από την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας προθέρμανσης.

●   Αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα λόγω σφάλματος επικοινωνίας 
ή πρόωρης εκκίνησης πριν από την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, διε-
ρευνήσετε και αποκαταστήστε το αίτιο και περιμένετε για περίπου 10 δευτε-
ρόλεπτα. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να εκκινήσετε και πάλι τον κινητήρα.

●   Αν το ενδεικτικό συνεχίζει να αναβοσβήνει, ζητήστε να γίνει έλεγχος του 
συστήματος Immobilizer από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν ο πομποδέκτης έχει υποστεί βλάβη
Όταν ο πομποδέκτης έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να τον αντικατα-
στήσετε με ένα νέο και να καταχωρήσετε ένα νέο κωδικό στη μονά-
δα ελέγχου του κινητήρα σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
κινητήρας δεν μπορεί να εκκινήσει.

Σε περίπτωση που έχετε χάσει το κλειδί
Σε περίπτωση που έχετε χάσει το κλειδί, ο κρυπτογραφημένος κω-
δικός θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα 
για να αποφευχθεί τυχόν κλοπή του οχήματος. Επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο της Ssangyong ή με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Ssangyong.
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
●   Όταν κλειδώνετε το όχημα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το έξυπνο 

κλειδί (συμπεριλαμβανομένου και του μπουτόν κλειδώματος στη 
χειρολαβή της πόρτας), η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας θα 
ενεργοποιηθεί.

  Όταν ενεργοποιείται το σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, τα 
αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές και ο βομβητής ηχεί μια φορά.

●   Αν μια πόρτα δεν ανοίξει εντός 30 δευτερολέπτων μετά το ξεκλείδω-
μα των θυρών με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το έξυπνο κλειδί στη 
λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας, όλες οι πόρτες θα κλειδώ-
σουν ξανά αυτόματα (επιστροφή στη λειτουργία της αντικλεπτικής 
προστασίας)

●   Εάν κλειδώσετε τις πόρτες χρησιμοποιώντας την κλειδαριά της πόρ-
τας, οι πόρτες θα κλειδώσουν, αλλά η λειτουργία της αντικλεπτικής 
προστασίας δεν θα οπλίσει. 

Έξυπνο κλειδί: Για τον οπλισμό του συστήματος αντικλεπτικής προστασίας, 
το κλειδί της ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται στη θέση {OFF} ή {ACC} και 
όλες οι πόρτες και το καπό του κινητήρα πρέπει να είναι τελείως κλειστά. Αν ο 
διακόπτης ανάφλεξης είναι στη θέση {ACC}, ο διακόπτης θα αλλάξει αυτόματα 
σε θέση {OFF} κατά τον οπλισμό της λειτουργίας της αντικλεπτικής προστα-
σίας. Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση {ON}, η λειτουργία της 
αντικλεπτικής προστασίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Αν κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει την πόρτα, την πίσω πόρτα ή το 
καπό του κινητήρα χωρίς τη χρήση του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού ή του 
έξυπνου κλειδιού, θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

●   Όταν μία από τις πόρτες ή η πίσω πόρτα ανοίγει με το κλειδί της 
ανάφλεξης, ενώ το σύστημα αντικλεπτικής προστασίας είναι οπλι-
σμένο, θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

●   Όταν το καπό του κινητήρα ή η πίσω πόρτα ανοίγει από το εξωτερι-
κό, ενώ το σύστημα αντικλεπτικής προστασίας είναι οπλισμένο, θα 
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

●   Όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός, ηχεί ο βομβητής και τα φώτα 
αλάρμ θα αναβοσβήνουν για 27 δευτερόλεπτα.

●   Ο συναγερμός σταματάει όταν (παραμένοντας σε λειτουργία αντι-
κλεπτικής προστασίας):

 -    Με το τηλεχειριστήριο-κλειδί: πατώντας το πλήκτρο «Κλείδωμα», 
«Ξεκλείδωμα», το πλήκτρο «Πανικού» στο τηλεχειριστήριο-κλει-
δί, ή γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση «ON»

 -    Με το έξυπνο κλειδί: πατώντας το πλήκτρο «Κλείδωμα», «Ξεκλεί-
δωμα» στο έξυπνο κλειδί, πατώντας το πλήκτρο «Κλείδωμα / Ξε-
κλείδωμα» στην εξωτερική χειρολαβή της πόρτας, ή γυρίζοντας 
το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση «ON» πατώντας το.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το σύστημα αντικλεπτικής προστασίας ενεργοποιείται κατά το κλείδωμα των θυρών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου ή το έξυπνο 
κλειδί. Όταν κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει την πόρτα, την πίσω πόρτα ή το καπό του κινητήρα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τη χρήση 
του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού ή του έξυπνου κλειδιού, τα φώτα αλάρμ αναβοσβήνουν και ηχεί η σειρήνα.



ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
●   Η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας θα αφοπλιστεί όταν ξεκλει-

δώσετε όλες τις πόρτες με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το έξυπνο 
κλειδί (συμπεριλαμβανόμενου του διακόπτη «Κλειδώματος / Ξεκλει-
δώματος» στην εξωτερική χειρολαβή της πόρτας).

  Όταν το σύστημα αντικλεπτικής προστασίας αφοπλίζεται, τα αλάρμ 
αναβοσβήνουν μία φορά και ο βομβητής ηχεί δύο φορές.

●   Αν μια πόρτα δεν ανοίξει εντός 30 δευτερολέπτων μετά το ξεκλείδω-
μα των θυρών με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το έξυπνο κλειδί στη 
λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας, όλες οι πόρτες θα κλειδώ-
σουν ξανά αυτόματα (επιστροφή στη λειτουργία της αντικλεπτικής 
προστασίας)

ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ         2-25
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Ξεκλείδωμα

Κλείδωμα

Ξεκλείδωμα
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Κουμπί κλειδώματος /  
ξεκλειδώματος πόρτας  
Όλες οι πόρτες θα κλειδώσουν / ξεκλειδώ-
σουν όταν μετακινήσετε το κουμπί προς την 
αντίστοιχη κατεύθυνση κλειδώματος / ξεκλει-
δώματος (διαθέσιμο μόνο για την πόρτα του 
οδηγού και του συνοδηγού).

Μοχλός ανοίγματος πόρτας 
Τραβήξτε το μοχλό ανοίγματος της πόρτας 
για να ανοίξετε την πόρτα.

●   Ακόμα κι αν όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες, θα ξε-
κλειδώσουν αυτόματα όταν ανοίξετε την πόρτα του 
οδηγού.

●   Το κουμπί κλειδώματος / ξεκλειδώματος πόρτας στην 
πίσω δεξιά ή την πίσω αριστερά πόρτα μπορεί μόνο 
να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει την αντίστοιχη πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κλειδαριά ασφαλείας παιδιών
Η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών πα-
ρέχεται για να βοηθήσει στην απο-
τροπή του τυχαίου ανοίγματος των 
πίσω θυρών από το εσωτερικό του 
οχήματος από τα παιδιά.

Όταν ο μοχλός της κλειδαριάς ασφα-
λείας παιδιών βρίσκεται στη θέση 
«LOCK ( )», η πίσω πόρτα μπο-
ρεί να ανοίξει μόνο από το εξωτερικό.

Τα παιδιά στα πίσω καθίσματα μπο-
ρούν να ανοίξουν τις πίσω πόρτες. 
Μετακινήστε το μοχλό της κλειδαριάς 
ασφαλείας παιδιών στη θέση «LOCK 
( )».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Πλευρά συνοδηγούΠλευρά οδηγού

Αυτόματο ξεκλείδωμα θυρών
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου που προκύπτει από τη 
σύγκρουση του οχήματος, όλες οι πόρτες θα πρέπει να ξεκλειδωθούν 
αυτόματα.

Όταν υπάρχει ζημιά σε μια πόρτα ή το πλαίσιο του αμαξώματος ως επίπτω-
ση ενός ατυχήματος, το σύστημα αυτόματου ξεκλειδώματος των θυρών δεν 
μπορεί να λειτουργήσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

●   Δεν μπορείτε να κλειδώσετε τις ανοιχτές πόρτες με το κουμπί κλειδώματος 
/ ξεκλειδώματος των θυρών, το διακόπτη κλειδώματος / ξεκλειδώματος θυ-
ρών, το κλειδί REKES ή το έξυπνο κλειδί.

●   Οι πόρτες ξεκλειδώνουν αυτόματα όταν σβήσετε τον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτόματο κλείδωμα θυρών
Όλες οι πόρτες θα κλειδωθούν αυτόματα όταν οδηγείτε με ταχύτητα 
που υπερβαίνει τα 30 km/h, ενώ οι πόρτες δεν είναι κλειδωμένες.

Όταν οδηγείτε με ταχύτητα 30 km/h ή μεγαλύτερη ταχύτητα και επιχειρήσετε 
να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες με το κουμπί ή το διακόπτη κλειδώματος / 
ξεκλειδώματος, όλες οι πόρτες κλειδώνουν και πάλι αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνδυαστική λειτουργία πλαφονιέρας
Όταν ανοίγετε οποιαδήποτε πόρτα με το διακόπτη της μπροστινής πλαφο-
νιέρας πατημένο, η μπροστινή και η κεντρική πλαφονιέρα ανάβουν. Όταν 
κλείσετε την πόρτα, οι πλαφονιέρες σβήνουν. Αν θέλετε να σταματήσετε 
τη συνδυαστική λειτουργία των πλαφονιέρων, πιέστε ξανά το διακόπτη.

Μην ανοίγετε την πόρτα για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενώ ο διακό-
πτης της πλαφονιέρας είναι πατημένος με τον κινητήρα σβηστό. Η μπαταρία 
μπορεί να αποφορτιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν ο διακόπτης κλειδώματος / ξεκλειδώματος θυρών 
πατηθεί ενώ όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες, όλες οι 
πόρτες θα ξεκλειδώσουν. Όταν ο διακόπτης πατηθεί 
ξανά, όλες οι πόρτες θα κλειδώσουν.
Αυτός ο διακόπτης δεν είναι διαθέσιμος όταν κάποια από 
τις πόρτες δεν είναι σωστά κλεισμένη και το όχημα είναι 
σε λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας.

Οι πόρτες μπορεί να κλειδωθούν από τον διακόπτη κεντρικού 
κλειδώματος / ξεκλειδώματος θυρών ή το τηλεχειριστήριο-κλει-
δί, ακόμη και στην περίπτωση που η πίσω πόρτα είναι ανοιχτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διακόπτης κεντρικού κλειδώματος / ξεκλειδώματος θυρών
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ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Διακόπτης παραθύρου πόρτας οδηγού
 Κατά το άνοιγμα του παραθύρου

●   Όταν πατηθεί ελαφρώς το μπροστινό μέρος του διακόπτη, το παράθυ-
ρο θα κατέβει, για όσο διάστημα παραμένει πατημένος ο διακόπτης.

●   Όταν πατηθεί μέχρι το τέρμα του, το παράθυρο θα ανοίξει αυτόματα 
μέχρι την πλήρως ανοικτή θέση του. Αν θέλετε να σταματήσετε το 
παράθυρο, στη λειτουργία αυτόματου κατεβάσματος, πιέστε ελαφρά 
και πάλι το διακόπτη ή τραβήξτε το διακόπτη προς τα πάνω.

 Κατά το κλείσιμο του παραθύρου

●   Όταν τραβάτε ελαφρά το διακόπτη προς τα πάνω, το παράθυρο θα 
κινηθεί προς τα επάνω, μόνο όταν λειτουργεί ο διακόπτης.

●   Όταν τραβάτε το διακόπτη προς τα πάνω μέχρι το τέρμα της δια-
δρομής του, το παράθυρο θα κλείσει πλήρως (λειτουργία αυτόματου 
ανεβάσματος (εάν διατίθεται)). Αν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία 
αυτόματου ανεβάσματος, τραβήξτε προς τα πάνω ή πατήστε απαλά 
ξανά το διακόπτη.

●   Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στο σύ-
στημα των ηλεκτρικών παραθύρων, μη 
λειτουργείτε ταυτόχρονα τους δύο δια-
κόπτες παραθύρων ή περισσότερους. 
Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης τη μακρο-
βιότητα της ασφάλειας.

●   Ποτέ μην προσπαθήσετε να λειτουργή-
σετε τον κεντρικό διακόπτη στην πόρτα 
του οδηγού και τον ατομικό διακόπτη 
παραθύρου σε αντίθετες κατευθύνσεις 
ταυτόχρονα. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα των ηλεκτρικών παραθύρων 
μπορεί να υποστεί βλάβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν μεταφέρετε παιδιά στο πίσω κάθισμα, πιέστε το 
διακόπτη κλειδώματος παραθύρων ώστε να θέσετε 
εκτός λειτουργίας τους διακόπτες των παραθύρων 
στις πίσω πόρτες. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν 
με το διακόπτη των ηλεκτρικών παραθύρων και τους 
διακόπτες των παραθύρων στις πίσω πόρτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν κλείνετε το παράθυρο του συνοδηγού και τα πίσω 
παράθυρα από τη θέση του οδηγού, να γνωρίζετε τις 
συνθήκες ασφαλείας πριν από τη λειτουργία. Μέρη του 
σώματος μπορεί να παγιδευτούν από το παράθυρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διακόπτης κλειδώματος παραθύρων
Εάν ο διακόπτης κλειδώματος παραθύρων πιεστεί 
προς τα κάτω, μόνο το παράθυρο του οδηγού παρα-
μένει λειτουργικό. Το παράθυρο του συνοδηγού και τα 
πίσω παράθυρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με το 
δικό τους διακόπτη.

Διακόπτης κεντρικού 
κλειδώματος /  
ξεκλειδώματος θυρών

Διακόπτης παραθύρου συνοδηγού

Διακόπτης πίσω δεξιού παραθύρου

Διακόπτης πίσω αριστερού παραθύρου
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Σύστημα αποτροπής παγίδευσης  
για το παράθυρο του οδηγού*
Το σύστημα αποτροπής παγίδευσης επιτρέπει την αυτόματη αντι-
στροφή της κίνησης του παραθύρου του οδηγού όταν πιαστεί κάτι στο 
παράθυρο, κατά το κλείσιμό του. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει ένα 
εμπόδιο, το παράθυρο θα πρέπει να κατέβει αμέσως.

●   Το σύστημα ασφαλείας αποτροπής παγίδευσης είναι διαθέσιμο μόνο για 
το παράθυρο του οδηγού το οποίο εξοπλίζεται με λειτουργία αυτόματης 
κύλισης προς τα πάνω (Αυτόματο ανέβασμα).

●   Το σύστημα αποτροπής παγίδευσης δεν λειτουργεί όταν κάποιο ξένο αντι-
κείμενο παγιδευτεί σε μια μη ανιχνεύσιμη περιοχή όπου ο χώρος μεταξύ 
του άνω μέρους του κρύσταλλου και του πλαισίου του παραθύρου είναι 
μικρότερος των 5 mm.

●   Εάν το παράθυρο έχει κολλήσει σε πολύ κρύο καιρό, η λειτουργία ασφαλεί-
ας αποτροπής παγίδευσης μπορεί να λειτουργήσει. Σε αυτήν την περίπτω-
ση, κλείστε πλήρως το παράθυρο από το διακόπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρονική υστέρηση λειτουργίας παραθύρου
Το ηλεκτρικό παράθυρο μπορεί να λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα 
ακόμα και μετά το γύρισμα του κλειδιού της ανάφλεξης σε μια άλλη 
θέση από τη θέση «ON». Ωστόσο, η λειτουργία σταματά αμέσως μόλις 
ανοίγει μια από τις μπροστινές πόρτες.

Διακόπτης παραθύρου συνοδηγού και πίσω παραθύρων

Διακόπτης συνοδηγού Πίσω διακόπτης

Για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τα παράθυρα, τραβήξτε προς τα 
πάνω ή πατήστε τον αντίστοιχο διακόπτη του παραθύρου.

●   Πριν θέσετε σε λειτουργία τα ηλεκτρικά παράθυρα, βεβαιωθείτε ότι τίποτα 
δεν μπορεί να παγιδευτεί (όπως τα κεφάλια, τα χέρια ή τα δάχτυλα) στο 
παράθυρο.

●   Βεβαιωθείτε ότι οι επιβάτες δεν βγάζουν τα χέρια ή το κεφάλι τους από το 
όχημα κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Κλείσιμο

Άνοιγμα 
Κλίση προς τα πάνω

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ

Σκίαστρο
Το σκίαστρο δεν κινείται μαζί με το πλαίσιο του κρύσταλλου. Για να 
ανοίξετε το σκίαστρο, πιέστε το μπροστινό του μέρος. Θα ανοίγει αυ-
τόματα μέχρι το τέρμα της διαδρομής του. Αν θέλετε να το κλείσετε, 
τραβήξτε το προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει.

  ● Μην λειτουργείτε την ηλιοροφή όταν το σκίαστρο είναι κλειστό.
  ● Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά το χειρισμό του σκίαστρου.
  ● Σιγουρευτείτε ότι ανοίγετε ή κλείνετε το σκίαστρο μόνο όταν η ηλιοροφή 

είναι κλειστή.
  ● Εάν η ηλιοροφή έχει κολλήσει στην ανοικτή θέση, ζητήστε να γίνει έλεγχος 

του συστήματος από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΗΛΙΟΡΟΦΗ* Για την ασφάλειά σας, ποτέ μην λειτουργείτε την ηλιοροφή όταν το όχημα κινείται.

●   Παρά το ότι η ηλιοροφή μπορεί να λειτουργήσει όταν το κλειδί ανάφλεξης 
βρίσκεται στη θέση ON (χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας), η επανειλημμέ-
νη λειτουργία της ηλιοροφής με σβηστό τον κινητήρα θα εξασθενήσει την 
μπαταρία. Λειτουργήστε την ηλιοροφή, ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

●   Όταν μια επιθυμητή λειτουργία της ηλιοροφή έχει ολοκληρωθεί, αφήστε το 
διακόπτη. Αν συνεχίσετε να πατάτε το διακόπτη, μπορεί να προκληθεί κά-
ποια δυσλειτουργία. Ειδικά το χειμώνα, ποτέ μην λειτουργείτε την ηλιοροφή 
αν τα σημεία ολίσθησης έχουν πιάσει πάγο. Περιμένετε έως ότου λιώσει ο 
πάγος από τα σημεία ολίσθησης.

●   Όταν αφήνετε το όχημα χωρίς επιτήρηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει εντε-
λώς την ηλιοροφή. Διαφορετικά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κλοπής του οχή-
ματος. Σε άλλη περίπτωση, το εσωτερικό του οχήματος μπορεί να βραχεί 
όταν βρέχει ή χιονίζει.

●   Όταν η ηλιοροφή ολισθαίνει στην πλήρως ανοικτή της θέση, το φαινόμενο 
του θορύβου του ανέμου μπορεί να αυξηθεί. Εάν αντιμετωπίσετε το θόρυβο 
με την ηλιοροφή ανοιχτή, μειώστε ελαφρώς το άνοιγμα της ηλιοροφής.

●   Όταν χειρίζεστε την ηλιοροφή, έχετε υπόψη σας τις συνθήκες ασφαλείας 
πριν από τη λειτουργία. Μέρη του σώματος μπορεί να παγιδευτούν.

●   Καθαρίζετε τακτικά την περιφέρεια της ηλιοροφής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
λειτουργία της ηλιοροφής μπορεί να προκαλέσει θόρυβο λόγω ξένων υλικών 
και βρωμιάς.

●   Όταν ανοίγετε την ηλιοροφή αμέσως μετά το πλύσιμο του οχήματος ή μετά 
από βροχή, το νερό μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Κλείσιμο

Άνοιγμα 
Κλίση προς τα πάνω

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ
 

\Στροβιλισμός του ανέμου
Όταν οδηγείτε το όχημα αυτό με το παράθυρο ή την ηλιοροφή ανοιγμέ-
να σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορεί να αισθανθείτε κάποια πίεση να 
ασκείται στα αυτιά σας ή να ακούσετε ορισμένους θορύβους παρόμοι-
ους με αυτούς από ένα ελικόπτερο. Αυτό συμβαίνει λόγω της εισροής 
του αέρα μέσα από το παράθυρο ή την ηλιοροφή και το αποτέλεσμα 
του συντονισμού του. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ρυθμίστε ανοίγοντας 
το παράθυρο ή την ηλιοροφή.

► Ολίσθηση για άνοιγμα
Αυτόματο άνοιγμα:

Για να ανοίξετε την ηλιοροφή αυτόματα, γυρίστε το διακόπτη της ηλι-
οροφής στην κατεύθυνση «OPEN» και, στη συνέχεια, αφήστε τον. Η 
ηλιοροφή θα ανυψωθεί και στη συνέχεια θα ολισθήσει για να ανοίξει 
μέχρι το τέρμα της διαδρομής της. Για να σταματήσετε την ολίσθηση 
της ηλιοροφής σε οποιοδήποτε σημείο, γυρίστε το διακόπτη στιγμιαία.

Χειροκίνητο άνοιγμα:

-   Πρώτο βήμα (Κλίση προς τα πάνω): Για να δώσετε κλίση προς 
τα πάνω στην ηλιοροφή, γυρίστε το διακόπτη της ηλιοροφής στην 
κατεύθυνση «OPEN» μέχρι η ηλιοροφή να κινηθεί προς τα πάνω 
μέχρι το τέρμα της διαδρομής.

-   Δεύτερο βήμα (Άνοιγμα): Για να ανοίξετε την ηλιοροφή, γυρίστε το 
διακόπτη της ηλιοροφής στην κατεύθυνση «OPEN» μέχρι η ηλιορο-
φή να κινηθεί προς την επιθυμητή θέση.

Εάν στη σχάρα οροφής ενός οχήματος με ηλιοροφή έχει φορτωθεί κάποιο φορ-
τίο, φροντίστε να μην του προκαλέσετε ζημιά κατά το άνοιγμα της ηλιοροφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

► Ολίσθηση για κλείσιμο
Χειροκίνητο κλείσιμο:

Για να κλείσετε την ηλιοροφή, γυρίστε το διακόπτη της ηλιοροφής στην κα-
τεύθυνση «CLOSE» μέχρι η ηλιοροφή να κινηθεί προς την επιθυμητή θέση.

Πριν ανοίξετε την ηλιοροφή, ανοίξτε το σκίαστρο με τα χέρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
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ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ
Για ένα όχημα με κλειδί REKES, ο συναγερμός ηχεί όταν το κλειδί της 
ανάφλεξης αφαιρεθεί από το διακόπτη ανάφλεξης με την ηλιοροφή 
ανοιχτή. Για ένα όχημα με έξυπνο κλειδί, ο συναγερμός ηχεί όταν η 
πόρτα του οδηγού ανοίξει αφού το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λει-
τουργίας του κινητήρα έχει τεθεί στη θέση ACC ή στη θέση OFF με την 
ηλιοροφή ανοιχτή. Ο συναγερμός σταματά αμέσως μόλις κλείσουν οι 
πόρτες

Εάν ένας συναγερμός ηχήσει μετά την αφαίρεση του κλειδιού της ανά-
φλεξης ή αφού το μπουτόν εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας του κι-
νητήρα έχει τεθεί στη θέση OFF, ελέγξτε αν η ηλιοροφή είναι ανοιχτή. 
Πάντοτε να κλείνετε πλήρως την ηλιοροφή προτού απομακρυνθείτε 
από το όχημά σας.

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΤΗΣ ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ
Εάν η ηλιοροφή έχει σταματήσει στη μέση της διαδρομής λόγω απο-
φορτισμένης μπαταρίας ή βλάβης στην τροφοδοσία, θα πρέπει να 
βαθμονομήσετε εκ νέου το σημείο έναρξης της κίνησης της ηλιοροφής. 
Επιπλέον, οι ακόλουθες περιπτώσεις απαιτούν εκ νέου βαθμονόμηση.

●   Η ηλιοροφή δεν ανοίγει ή κλείνει τελείως με τη λειτουργία του δια-
κόπτη μία φορά.

●   Το πλάτος του ανοίγματος μειώνεται σημαντικά στην ολίσθηση για 
άνοιγμα ή την κλίση προς τα πάνω.

  ● Η ηλιοροφή δεν λειτουργεί.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ
Κάθε φορά που η μπαταρία του οχήματος αποσυνδεθεί ή αποφορτι-
στεί, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά του συστήματος της ηλιοροφής 
ως εξής:

1.   Εκκινήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τελείως την 
ηλιοροφή.

2.   Γυρίστε το διακόπτη της ηλιοροφής στην κατεύθυνση «CLOSE» 
(περίπου 10 δευτερόλεπτα) μέχρι η ηλιοροφή να κροταλίσει δύο 
φορές. Στη συνέχεια, απελευθερώστε την.

3.   Γυρίστε το διακόπτη της ηλιοροφής στην κατεύθυνση «CLOSE» 
μέχρι η ηλιοροφή να λειτουργήσει ως ακολούθως,

  ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ → ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ → ΟΛΙΣΘΗ-
ΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

4.  Απελευθερώστε το διακόπτη της ηλιοροφής.

Όταν αυτό ολοκληρωθεί, η επαναφορά του συστήματος της ηλιοροφής 
έχει ολοκληρωθεί.
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ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΟΡΤΑΚΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1.   Ανοίξτε το πορτάκι πλήρωσης καυσίμου  
( ) τραβώντας το μοχλό απελευθέρωσης 
που βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά 
του τιμονιού.

2.   Ανοίξτε την τάπα πλήρωσης καυσίμου ( ) 
περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα.

3.   Μετά τον ανεφοδιασμό, σφίξτε την τάπα πλή-
ρωσης καυσίμου περιστρέφοντάς την δεξιό-
στροφα μέχρι να ακούσετε τον ήχο ασφάλισης. 
Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι πλήρωσης 
καυσίμου ( ) σωστά μέχρι να ασφαλίσει.
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  ● Σε ζεστό καιρό, μπορεί να υπάρχει μία διαφορά μεταξύ της πίεσης στο ρεζερ-
βουάρ καυσίμου και την ατμοσφαιρική πίεση. Για να αφαιρέσετε την τάπα, 
γυρίστε μία στροφή και περιμένετε έως ότου σταματήσει να ακούγεται ο ήχος 
«σφυρίγματος» για να αποτρέψετε τον ψεκασμό του καυσίμου προς τα έξω 
και πιθανές σωματικές βλάβες. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την τάπα.

  ● Ακουμπήστε ένα μεταλλικό εξάρτημα για να αφαιρέσετε το στατικό ηλεκτρι-
σμό από το σώμα σας προτού ανοίξετε την τάπα του ρεζερβουάρ. Διαφο-
ρετικά, μπορεί να υποστείτε έγκαυμα οφειλόμενο σε κάποια σπίθα εκφόρτι-
σης από το στατικό ηλεκτρισμό.

  ● Μην εισέρχεστε στο όχημα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού. Μπορεί 
να δημιουργηθεί στατικός ηλεκτρισμός στο σώμα σας, με αποτέλεσμα της 
πρόκληση πυρκαγιάς.

  ● Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα φορητό δοχείο για ανεφοδιασμό σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τοποθετήστε το δοχείο στο έδαφος, αντί του 
οχήματος ή της καμπίνας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά 
λόγω του στατικού ηλεκτρισμού.

  ● Πάντοτε να σβήνετε τον κινητήρα πριν από τον ανεφοδιασμό.
  ● Χρησιμοποιείτε μόνο το καθορισμένο καύσιμο και πετρέλαιο ντίζελ με χα-

μηλή περιεκτικότητα σε θείο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κινητήρας μπορεί 
να υποστεί σοβαρή βλάβη.

  ● Κρατήστε τις ακάλυπτες φλόγες και τα εξαρτήματα καπνίσματος μακριά 
από το όχημα.

  ● Εάν χρησιμοποιείτε καύσιμο ακατάλληλης ποιότητας ή προσθέτετε ακα-
τάλληλα πρόσθετα καυσίμου στο ρεζερβουάρ καυσίμου, ο κινητήρας και ο 
καταλύτης μπορεί να υποστούν σοβαρή βλάβη.

  ● Αποφύγετε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στο πρατήριο καυσίμων. Το 
ρεύμα ή ο ηλεκτρομαγνητισμός από το τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσουν 
πυρκαγιά σε συνδυασμό με τις αναθυμιάσεις του καυσίμου.

  ● Αν ξεσπάσει φωτιά, απομακρυνθείτε αμέσως από το πρατήριο καυσίμων 
και ζητήστε βοήθεια από την πυροσβεστική.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Ζημιές στη βαφή του αμαξώματος από το καύσιμο. Αν χυθεί καύσιμο στο 
χρώμα, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με κρύο νερό.

  ● Το πορτάκι πλήρωσης καυσίμου πιθανόν να μην μπορεί να ανοίξει σε κρύο 
καιρό. Χτυπήστε απαλά το πορτάκι πλήρωσης καυσίμου για να το ανοίξετε.

  ● Όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το πορτάκι πλήρωσης καυσίμου, χρησι-
μοποιήστε μόνο το γνήσιο ανταλλακτικό της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Κινητήρας βενζίνης
Τα καύσιμα με πολύ χαμηλό αριθμό οκτανίων μπορεί να προκαλέσουν 
προ-ανάφλεξη (έκρηξη). Η Ssangyong δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-
θυνη για επακόλουθες ζημιές.

Οι αναθυμιάσεις της βενζίνης είναι εξαιρετικά εύφλεκτες. Προκαλούν βίαιη 
καύση και μπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Κατά τον 
ανεφοδιασμό,

  ● Σβήστε τον κινητήρα.
  ● Μην καπνίζετε.
  ● Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας.
  ● Απαγορεύεται η χρήση υλικών που προκαλούν σπινθήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη σωστή διαβάθμιση των οκτανίων και άλλους τύπους βενζίνης (πρώην 
Μολυβδούχος), συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στη βαφή του αμαξώματος από τη βενζίνη.
Εάν η βενζίνη χυθεί πάνω χρώμα, πλύνετε με κρύο νερό αμέσως.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο κινητήρας και το σύστημα της εξάτμισης θα υποστούν βλάβη.
  ● Μη χρησιμοποιείτε καύσιμα με μόλυβδο σε οχήματα που λειτουργούν με 

αμόλυβδη βενζίνη.
  ● Χρησιμοποιήστε καύσιμο με τον καθορισμένο ή υψηλότερο αριθμό οκτανί-

ων έρευνας που συνιστάται για τη χώρα σας από την Ssangyong. Διαφορε-
τικά, δεν υπάρχει κάλυψη από την εγγύηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΚΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟ  
ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1.   Τραβήξτε το μοχλό απελευθέρωσης ( ) που 

βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά του τι-
μονιού για να απασφαλίσετε το καπό του κινη-
τήρα.

2.  Σηκώστε ελαφρώς το καπό του κινητήρα και πιέ-
στε το μοχλό του μάνταλου ασφάλισης ( ) προς 
την αριστερή πλευρά με τα δάχτυλά σας. Στη συ-
νέχεια, σηκώστε πλήρως το καπό του κινητήρα.

3.   Αφού σηκώσετε το καπό, ασφαλίστε το με τη 
ράβδο στήριξης. Εισάγετε το ελεύθερο άκρο της 
ράβδου μέσα στην υποδοχή ( ) στο καπό για 
να αποτρέψετε το ξαφνικό κλείσιμο του καπό.

Για να αποφύγετε κάποιο έγκαυμα, κρατήστε τη ρά-
βδο στήριξης από την αφρώδη επένδυση ( ).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1.   Κρατήστε το καπό του κινητήρα με το ένα χέρι και αποσπάστε τη 

ράβδο στήριξης με το άλλο χέρι.

2.   Τοποθετήστε τη ράβδο στήριξης στη θέση της στο διαμέρισμα του 
κινητήρα.

3.   Χαμηλώστε το καπό του κινητήρα κατά περίπου 30 εκατοστά από 
το διαμέρισμα του κινητήρα, και στη συνέχεια αφήστε το. Το καπό 
του κινητήρα πρέπει να κλείσει με το δικό του βάρος.

4.   Ελέγξτε αν το καπό του κινητήρα έχει κλείσει με ασφάλεια. 

  ● Προτού κλείσετε το καπό του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι τάπες είναι 
στη θέση τους.

  ● Προτού κλείσετε το καπό του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν έχει πα-
ραμείνει στο διαμέρισμα του κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

  ● Όταν ανοίγετε το καπό, με τον κινητήρα σε λειτουργία, απαιτείται επιπλέον 
προσοχή για να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί από τα κινούμενα μέρη 
στο διαμέρισμα του κινητήρα.

  ● Πριν από την οδήγηση, προσπαθήστε να τραβήξετε το μπροστινό άκρο του 
καπό για να ελέγξετε ότι το καπό έχει κλείσει με ασφάλεια.

  ● Όταν έχει αέρα, απαιτείται επιπλέον προσοχή για την αποφυγή τραυμα-
τισμών. Ο άνεμος είναι σε θέση να σηκώσει το καπό και το στήριγμα της 
ράβδου μπορεί να απεμπλακεί από την υποδοχή του. Αυτό μπορεί να οδη-
γήσει σε ένα απρόσμενο κλείσιμο του καπό.

  ● Προτού κλείσετε το καπό του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα μέρη 
του σώματος σας δεν είναι παγιδευμένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Άνοιγμα πίσω πόρτας Κλείσιμο πίσω πόρτας

ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ

Για να ανοίξετε την πίσω πόρτα, τραβήξτε το μοχλό για να ξεκλειδώσε-
τε την πίσω πόρτα και κατεβάστε την αργά και με τα δύο χέρια. Μετά 
τη φόρτωση, σηκώστε και κλείστε την πίσω πόρτα.

Το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα των θυρών χρησιμοποιώντας το κουμπί 
ανοίγματος ή το διακόπτη στην πόρτα του οδηγού ή του συνοδηγού, 
κλειδώνει ή ξεκλειδώνει επίσης την πίσω πόρτα.

  ● Η προειδοποιητική λυχνία ανοιχτής πόρτας δεν ανάβει όταν η πίσω πόρτα είναι 
ανοιχτή. Βεβαιωθείτε ότι η πίσω πόρτα είναι κλειστή πριν από την οδήγηση.

  ● Αν ακούσετε θόρυβο από το ελατήριο του μεντεσέ κατά το άνοιγμα ή το 
κλείσιμο της πίσω πόρτας, εφαρμόσετε το ειδικό λιπαντικό (Γράσο φθο-
ρίου με αντοχή στη θερμότητα, γράσο PTFE, ανατρέξτε στο KS Μ2130). 
Πρόγραμμα συντήρησης: Ελέγξτε το ελατήριο του μεντεσέ κάθε 20.000 
χιλιόμετρα ή 1 έτος (κάτω από αντίξοες συνθήκες: ελέγξτε το ελατήριο του 
μεντεσέ και το λιπαντικό πιο συχνά)

  ● Στο Actyon Sports δεν υπάρχει κλειδαριά στην πίσω πόρτα για το κλείδω-
μα ή το ξεκλείδωμά της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  ● Για να ανοίξετε την πίσω πόρτα, κρατήστε την πίσω πόρτα και με τα δύο 
χέρια, και στη συνέχεια κατεβάστε την αργά. Σε περίπτωση που δεν κρα-
τήσετε την πίσω πόρτα και με τα δύο χέρια υπάρχει κίνδυνος να πέσει, 
γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.

  ● Για να κλείσετε την πίσω πόρτα, κρατήστε το μοχλό με το ένα χέρι και σηκώ-
στε αργά την πίσω πόρτα με το άλλο χέρι, όπως απεικονίζεται.

  ● Πριν από το κλείσιμο της πίσω πόρτας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίν-
δυνος παγίδευσης του σώματός σας από την κίνηση της πόρτας. Για την 
αποφυγή κάποιου τραυματισμού, κλείνετε την πίσω πόρτα με προσοχή.

  ● Μην αφήνετε τα παιδιά ή τους ηλικιωμένους να ανοίξουν την πίσω πόρτα. 
Η βαριά πίσω πόρτα μπορεί να πέσει προς τα κάτω απρόσμενα και να 
προκαλέσει τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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Άνω κάλυμμα

Πλήρες φορτίο (kg)

D20DTR G23D
A/T 370 (253: με τρέιλερ) –
M/T 383 (266: με τρέιλερ) 381 (264: με τρέιλερ)  

Άγκιστρα συγκράτησης 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
ΣΤΗΝ ΚΑΡΟΤΣΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Μετά τη φόρτωση των εμπορευμάτων στην καρότσα, βεβαιωθείτε ότι είναι 
καλά στερεωμένα χρησιμοποιώντας τα άγκιστρα στα πλευρικά τοιχώματα.

  ● Αποφύγετε την έκθεση της καρότσας στο άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή ή το χιόνι 
όταν σταθμεύετε. Το νερό ή το χιόνι στην καρότσα πρέπει να αφαιρούνται πριν 
από την οδήγηση.

  ● Η πίσω πόρτα, το δάπεδο της καρότσας και οι μεντεσέδες της πίσω πόρτας 
μπορεί να υποστούν ζημιά ή να σπάσουν αν πετάξετε τα εμπορεύματα ή ανεβεί-
τε στην πίσω πόρτα, ενώ αυτή είναι ανοιχτή.

  ● Όταν συγκρατείτε ή δένετε τα εμπορεύματα με σχοινιά ή συρματόσχοινα, ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε το άνοιγμα στο πάνω μέρος του καλύμματος της καρότσας φόρ-
τωσης. Το κάλυμμα και η βαμμένη του επιφάνεια του μπορεί να υποστούν ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Ποτέ μην αφήνετε ανθρώπους να ανεβαίνουν στην καρότσα. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για τη φόρτωση εμπορευμάτων.

  ● Για να αποφύγετε την κλοπή των εμπορευμάτων από την καρότσα φόρτω-
σης, ξεφορτώστε τα και αποθηκεύστε τα σε ένα ασφαλές μέρος κατά την 
άφιξή σας στον τόπο προορισμού.

  ● Μετά τη φόρτωση, κλείστε και ασφαλίστε την πίσω πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι 
η πίσω πόρτα είναι κλειδωμένη με ασφάλεια κουνώντας την μπρος-πίσω.

  ● Μην οδηγείτε με ανοιχτή την πίσω πόρτα.
  ● Ποτέ μην υπερβαίνετε την ικανότητα φόρτωσης της πίσω πόρτας. Η υπερ-

φόρτωση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πίσω πόρτα, στη μετάδοση 
κίνησης, στην ανάρτηση ή τα σχετικά εξαρτήματα, και μπορεί επίσης να 
επηρεάσει την οδηγική ασφάλεια και να σας θέσει σε κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχήματος.

  ● Μην τροποποιείτε το χώρο του φορτίου, χρησιμοποιώντας μουσαμάδες ή 
άλλα υλικά, όπως τέντες, ή μην τροποποιείτε τα εγκατεστημένα εξαρτήμα-
τα. Τυχόν τροποποιήσεις ή μετατροπές σε αυτό το όχημα θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σοβαρά την καταλληλότητα οδικής κίνησης και την ασφάλεια, 
αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος και προκαλώντας δι-
άβρωση των λαμαρίνων. Επιπλέον, οι μετατροπές μπορεί να αυξήσουν το 
συνολικό βάρος του οχήματος και να επηρεάσουν αρνητικά την ορατότητα 
του οδηγού προς το πίσω μέρος, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

  ● Αποφύγετε τη φόρτωση εμπορευμάτων που το ύψος τους υπερβαίνει αυτό 
των πλευρικών τοιχωμάτων.

  ● Μην φορτώνετε μεταλλικές ράβδους και άλλα αιχμηρά αντικείμενα ή ιδιαί-
τερα ογκώδη εμπορεύματα που μπορεί να εμποδίζουν την ορατότητα προς 
το πίσω μέρος.

  ● Κατά τη διάρκεια ενός απότομου φρεναρίσματος, μιας σύγκρουσης ή ενός 
ατυχήματος, οι μεταλλικές ράβδοι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα που υπερ-
βαίνουν το πλάτος φόρτωσης ή το ύψος της καρότσας μπορεί να περάσουν 
μέσα από το πίσω παράθυρο και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό, ακόμα 
και θανάσιμο τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΆνοιγμα πίσω πόρτας Κλείσιμο πίσω πόρτας
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Διακόπτης μετάδοσης κίνησης στους 4 τροχούς* 

Διακόπτης θέρμανσης καθίσματος οδηγού* 

Διακόπτης λειτουργίας 
Χειμώνα / Κανονικής λειτουργίας*

Διακόπτης θέρμανσης καθίσματος συνοδηγού* 
Διακόπτη ρύθμισης δέσμης προβολέων*

Διακόπτης κλειδώματος / 
ξεκλειδώματος πόρτας

Διακόπτες ελέγχου 
παραθύρων

Διακόπτης κλειδώματος / 
ξεκλειδώματος πόρτας

Διακόπτης 
αυτόματου 

συστήματος 
σταθεροποίησης 

της ταχύτητας*

※  Η πραγματική εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται παραπάνω.

Tύπος B

Διακόπτης πλαφονιέρας

Διακόπτης ηλιοροφής*

Διακόπτης φώτων

Διακόπτης τηλεχειρισμού ηχοσυστήματος

Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων 
και πλυστικής συσκευής

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
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Διακόπτης θερμαινόμενου 
κρύσταλλου πίσω 
παρμπρίζ και εξωτερικού 
καθρέφτη
Διακόπτης 
θερμαινόμενου 
κρύσταλλου παρμπρίζ

Διακόπτης TRIP/RESET

Διακόπτης 
φώτων αλάρμ

Διακόπτης αναδίπλωσης 
εξωτερικού καθρέφτη 
πόρτας

Διακόπτης ελέγχου εξω-
τερικού καθρέφτη πόρτας

Διακόπτης επιλογής εξω-
τερικού καθρέφτη πόρτας

Διακόπτης θέρμανσης 
τιμονιού*

Διακόπτης ESP OFF*

Διακόπτης πίσω 
φώτων ομίχλης* 
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ

Διακόπτης 
μπροστινών 
φώτων ομίχλης

Διακόπτης 
φώτων

Φώτα θέσης / 
Φώτα φρένων 

Φλας 

Φως όπισθεν

Φως πινακίδας 
κυκλοφορίας

Προβολείς

Φλας / φώτα θέσης

Μπροστινά 
φώτα ομίχλης

Φώτα ημέρας 
(DRL)

Πίσω φως ομίχλης*

Διακόπτης φώτων ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (DRL): Μόνο για περιοχές όπου 
ισχύει ο κανονισμός DRL

Με αυτόν το διακόπτη μπορείτε να 
ανάψετε και να σβήσετε τα φώτα 
(προβολείς, πίσω φώτα, φώτα θέ-
σης, φως πινακίδας κυκλοφορίας, 
φλας, φώτα ομίχλης).

Κατάσταση Πίσω 
φώτα

Προβο-
λείς

Φώτα 
ομίχλης DRL

Κλειδί στη θέση OFF Χ Χ Χ Χ

ACC
Πίσω φώτα σβηστά (OFF) Χ Χ Χ Χ

Πίσω φώτα αναμμένα (ON) O Χ Χ Χ

IGN ON

Πίσω φώτα αναμμένα (ON) / 
σβηστά (OFF) O Χ Χ O

Προβολείς αναμμένοι (ON) O O Χ Χ

Φώτα ομίχλης αναμμένα (ON) O Χ O Χ

Προβολείς αναμμένοι (ON) + 
φώτα ομίχλης αναμμένα (ON) O O O Χ
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΩΝ*

Διακόπτης 
μπροστινών 
φώτων ομίχλης

Διακόπτης 
φώτων

Φώτα θέσης / 
Φώτα φρένων 

Φλας 

Φως όπισθεν

Φως πινακίδας 
κυκλοφορίας

Προβολείς

Φλας / φώτα θέσης

Μπροστινά 
φώτα ομίχλης

Φώτα ημέρας 
(DRL)

Πίσω φως ομίχλης*

AUTO

Ο αισθητήρας αυτόματης λειτουργίας φώτων και βροχής 
ανιχνεύει την ένταση φωτισμού του περιβάλλοντος για 
να καθορίσει το χρονισμό του αυτόματου ανάμματος ή 
σβησίματος των προβολέων και των πίσω φώτων, όταν 
ο διακόπτης φώτων βρίσκεται στη θέση «AUTO».

  ● Μην καθαρίζετε τον αισθητήρα με απορρυπαντικό ή κερί.
  ● Σε μια ημέρα με ομίχλη, χιόνι, βροχή, ή συννεφιά, φροντίστε να χρησιμο-

ποιείτε τη χειροκίνητη λειτουργία. Ο χρόνος ανάμματος ή σβησίματος των 
φώτων ποικίλει ανάλογα με το κλίμα, την εποχή, ή τις περιστάσεις.

  ● Οι αντηλιακές μεμβράνες ή τα σπρέι μπορεί να προκαλέσουν τη δυσλει-
τουργία του συστήματος φωτισμού.

  ● Η Ssangyong συνιστά τη χρήση αυτής της λειτουργίας περιοριστικά μόνο 
κατά την ανατολή ή τη δύση του ηλίου.

  ● Υπό κανονικές συνθήκες ανάβετε ή σβήνετε τα φώτα χειροκίνητα.
  ● Ανάβετε τους προβολείς όταν διέρχεστε μέσα από ένα σκοτεινό χώρο, 

όπως ένα τούνελ.
  ● Σε μια μέρα με καταχνιά, μην βασίζεστε σε αυτήν την αυτόματη λειτουργία. 

Προτιμήστε το άναμμα ή το σβήσιμο των φώτων χειροκίνητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αισθητήρας αυτόματης  
λειτουργίας φώτων  
και βροχής*

Αυτός ανιχνεύει την ποσότητα της 
βροχής για την αυτόματη λειτουργία 
των υαλοκαθαριστήρων του παρ-
μπρίζ (Για λεπτομερείς πληροφορίες 
αναφορικά στη λειτουργία των υαλο-
καθαριστήρων, ανατρέξτε στην ενό-
τητα του διακόπτη υαλοκαθαριστή-
ρων και πλυστικής συσκευής).

Μην κουνάτε και μην χτυπάτε τον αι-
σθητήρα. Μπορεί να μη λειτουργήσει 
σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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AUTO

OFF  

Εξοικονόμηση μπαταρίας (Απενεργοποιεί αυτόματα 
τη λειτουργία των φώτων)
●   Προκειμένου να αποφευχθεί η αποφόρτιση της μπαταρίας, στην πε-

ρίπτωση που τα πίσω φώτα παραμένουν αναμμένα μετά την αφαί-
ρεση του κλειδιού της ανάφλεξης, όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού 
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για να ειδοποιήσει τον οδηγό. Τα πίσω 
φώτα θα σβήσουν αυτόματα όταν κλείσει η πόρτα. (Με το διακόπτη 
των φώτων ενεργοποιημένο, αν το κλειδί της ανάφλεξης αφαιρεθεί 
και όλες οι πόρτες είναι κλειστές, τα πίσω φώτα σβήνουν, λόγω της 
λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας. Ωστόσο, αν ανοίξετε μια 
πόρτα και γυρίστε το διακόπτη φώτων στη θέση «OFF» και, στη 
συνέχεια, στη θέση «ON», τα πίσω φώτα θα παραμείνουν αναμμένα 
μετά το κλείσιμο της πόρτας.)

●   Για να ανάψετε τα φώτα πάλι, τοποθετήστε το κλειδί της ανάφλεξης 
στο διακόπτη ανάφλεξης. Ή, γυρίστε το διακόπτη φώτων στη θέση 
«OFF» και, στη συνέχεια, στη θέση «ON».

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ

         (Προβολείς αναμμένοι (ΟΝ))

Οι προβολείς, τα πλαϊνά φώτα, τα πίσω φώτα, το 
φως της πινακίδας κυκλοφορίας, τα φώτα ομίχλης 
και ο φωτισμός του πίνακα οργάνων ανάβουν.

          (Αυτόματος φωτισμός  
ενεργοποιημένος (ON))

Οι προβολείς και τα πίσω φώτα ανάβουν ή σβήνουν 
αυτόματα με βάση την ένταση του ηλιακού φωτός που 
αναλύεται από τον αισθητήρα αυτόματου φωτισμού.

         (Πίσω φώτα αναμμένα (ON))

Τα πλαϊνά φώτα, τα πίσω φώτα, το φως της πινακί-
δας κυκλοφορίας, τα φώτα ομίχλης και ο φωτισμός 
του πίνακα οργάνων ανάβουν.

         (Φώτα σβηστά (OFF))

Όλα τα φώτα είναι σβηστά.
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AUTO

OFF  

Μεγάλη σκάλα προβολέων
Για να ενεργοποιήσετε τη μεγάλη σκάλα 
των προβολέων, πιέστε το μοχλό προς το 
ταμπλό οργάνων με αναμμένη τη μεσαία 
σκάλα των προβολέων. Το ενδεικτικό της 
μεγάλης σκάλας των προβολέων ( ) στον 
πίνακα οργάνων ανάβει όταν η μεγάλη σκά-
λα των προβολέων είναι ενεργοποιημένη.

Η οδήγηση με τη μεγάλη σκάλα των προβολέ-
ων διαταράσσει την ορατότητα των οχημάτων 
που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Για ασφαλή 
οδήγηση, χρησιμοποιήστε τη μεγάλη σκάλα των 
προβολέων μόνο κατά τη διάρκεια περιπτώ-
σεων όπου επικρατεί βαθύ σκοτάδι, όταν είναι 
πολύ δύσκολο να δείτε το δρόμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διασταύρωση
Ανεξάρτητα από τη θέση του διακόπτη φώ-
των, η μεγάλη σκάλα των φώτων διασταύ-
ρωσης παραμένει αναμμένη όσο κρατάτε 
τον μοχλό του διακόπτη προς το μέρος σας. 
Για όσο κρατάτε το διακόπτη ανάβει επίσης 
το ενδεικτικό της μεγάλης δέσμης στον 
πίνακα οργάνων.

Διακόπτης δεξιού φλας

Όταν το φλας είναι ενεργοποιημένο, το ενδεικτικό του φλας στον πίνα-
κα οργάνων αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διακόπτης μπροστινών φώτων ομίχλης
Για να ανάψετε τα φώτα ομίχλης, γυρίστε αυτόν τον διακόπτη στη 
θέση «ON», όταν τα πίσω φώτα ή οι προβολείς είναι αναμμένα.

Φώτα ημέρας (DRL): Μόνο για περιοχές 
όπου ισχύει ο κανονισμός DRL
Για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα 
DRL, τα πίσω φώτα ανάβουν αυτόματα όταν γυρίζετε το 
κλειδί της μίζας από τη θέση ACC στη θέση ΟΝ.

Οι προβολείς ανάβουν μόλις εκκινήσει ο κινητήρας.

Στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης των προβολέ-
ων, το γύρισμα του διακόπτη φώτων από τη θέση OFF 
στη θέση ON σβήνει τους προβολείς, αλλά κρατά τα 
πίσω φώτα αναμμένα. (Γυρίζοντας το διακόπτη φώτων 
απενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία DRL).

Διακόπτης αριστερού φλας
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

WITCHES

LO  

HI 

MIST 

AUTO 

OFF

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ

Εάν μετακινήσετε το διακόπτη υαλοκαθαριστήρων 
στη θέση «MIST» και τον αφήσετε, οι υαλοκαθα-
ριστήρες του παρμπρίζ λειτουργούν για ένα κύκλο 
καθαρισμού. Οι υαλοκαθαριστήρες θα λειτουργούν 
συνεχώς εάν ο διακόπτης κρατηθεί σε αυτή τη θέση.

Οι υαλοκαθαριστήρες δεν λειτουργούν.

Λειτουργούν αυτόματα, ανάλογα με την ταχύτητα 
του οχήματος και το ύψος της βροχόπτωσης.

Συνεχής σάρωση, αργή λειτουργία

Συνεχής σάρωση, γρήγορη λειτουργία

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
Το διάστημα της ταχύτητας σάρωσης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφο-
ντας το κουμπί ελέγχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν ο διακόπτης 
των υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ βρίσκεται στη θέση AUTO.

Γρήγορη: Γρήγορο διάστημα

Αργή: Αργό διάστημα
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WITCHES

LO  

HI 

MIST 

AUTO 

OFF

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ  
ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Όταν πατήσετε αυτόν το διακόπτη με το διακόπτη των 
μπροστινών υαλοκαθαριστήρων στη θέση «OFF», το υγρό 
της πλυστικής συσκευής θα ψεκαστεί και οι υαλοκαθαρι-
στήρες θα λειτουργήσουν αυτόματα 4 φορές. Στη συνέ-
χεια, το υγρό θα ψεκαστεί και πάλι και οι υαλοκαθαριστή-
ρες θα λειτουργήσουν αυτόματα 3 φορές.

Λειτουργία πλυστικής συσκευής παρμπρίζ
Στη θέση «OFF», τραβήξτε το μοχλό προς το μέρος σας για να ψεκάσετε 
το υγρό της πλυστικής συσκευής στο παρμπρίζ και για να λειτουργήσουν οι 
υαλοκαθαριστήρες 1 ~ 3 κύκλους.

Τραβήξτε σύντομα το μοχλό (λιγότερο από 0,6 δευτερόλεπτα): Ένας κύκλος 
σάρωσης με ψεκασμό πλυστικής συσκευής

Τραβήξτε και κρατήστε το μοχλό για περισσότερο από 0,6 δευτερόλεπτα: 
Τρεις κύκλοι σάρωσης με ψεκασμό πλυστικής συσκευής

Η λειτουργία ψεκασμού και η λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων θα συνεχι-
στεί μέχρι να απελευθερώσετε το μοχλό.
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AUTO

Διακόπτης έντασης

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Όταν ο διακόπτης των υαλοκαθαριστήρων βρίσκεται στη θέση «AUTO», αυτός ο αισθητήρας ανιχνεύει την ποσότητα της βροχόπτωσης, ενεργοποιεί 
τους υαλοκαθαριστήρες, και ελέγχει το διάστημα της διακοπτόμενης λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων.

Θέση AUTO Υαλοκαθαριστήρων

Η ταχύτητα σάρωσης ρυθμίζεται από 
το διακόπτη έντασης με το διακόπτη 
υαλοκαθαριστήρων στη θέση AUTO.

Ελέγχει την ταχύτητα σάρωσης μέσω 
της ανίχνευσης της ποσότητας των στα-
γόνων βροχής.

  ● Όταν ο διακόπτης των υαλοκαθαριστήρων βρίσκεται στη θέση «AUTO», οι 
υαλοκαθαριστήρες θα λειτουργήσουν μία φορά κατά την αρχική εκκίνηση του 
κινητήρα. Αυτό μπορεί να φθείρει πρόωρα τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων 
(ειδικά το χειμώνα). Ως εκ τούτου, εκτός από τις βροχερές μέρες, ρυθμίστε το 
διακόπτη στη θέση «OFF». Το χειμώνα, βεβαιωθείτε ότι τα μάκτρα των υαλο-
καθαριστήρων δεν είναι παγωμένα και δεν έχουν κολλήσει στο παρμπρίζ. Σε 
αντίθετη περίπτωση, μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο 
μοτέρ των υαλοκαθαριστήρων.

  ● Εάν χρησιμοποιείτε μόνο τους υαλοκαθαριστήρες όταν το κρύσταλλο είναι στε-
γνό, αυτό θα μπορούσε να χαράξει το κρύσταλλο και να προκαλέσει την πρό-
ωρη φθορά των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων. Χρησιμοποιήστε τους υαλο-
καθαριστήρες μαζί με την πλυστική συσκευή όταν το κρύσταλλο είναι στεγνό.

  ● Γυρίστε το διακόπτη των υαλοκαθαριστήρων στη θέση «OFF» πριν από κάθε 
πλύσιμο του αυτοκινήτου για να αποφύγετε την ανεπιθύμητη λειτουργία των υα-
λοκαθαριστήρων.

  ● Όταν δεν βρέχει, τοποθετήστε το διακόπτη των υαλοκαθαριστήρων στη θέση 
«OFF».

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν καθαρίζετε το παρμπρίζ πάνω από τον αισθητήρα με ένα υγρό πανί, οι υα-
λοκαθαριστήρες μπορεί να λειτουργήσουν ξαφνικά. Θα μπορούσε να προκληθεί 
σοβαρός τραυματισμός. Φροντίστε να τοποθετήσετε τον διακόπτη των υαλοκα-
θαριστήρων και το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση «OFF» όταν δεν είναι σε χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αισθητήρας βροχής και αυτόμα-
της λειτουργίας φωτισμού

  ● Όταν οι διακόπτες φωτισμού και υαλοκαθαριστήρων βρίσκονται στη θέση 
«AUTO», οι προβολείς ανάβουν όταν ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύει τη βρο-
χή. Οι προβολείς παραμένουν αναμμένοι για 3 λεπτά αφού σταματήσει η βροχή.

  ● Η ταχύτητα των υαλοκαθαριστήρων γίνεται λίγο πιο γρήγορη όταν το σκοτάδι 
είναι αρκετό για την ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας των φώτων.

  ● Όταν το κλειδί της ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση «ON», οι υαλοκαθαριστή-
ρες θα λειτουργήσουν αυτόματα μία φορά εάν ο διακόπτης των υαλοκαθα-
ριστήρων γυρίσει από τη θέση «OFF» στη θέση «AUTO». Αλλά οι υαλο-
καθαριστήρες δεν θα λειτουργήσουν ξανά για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
ζημιά στο κρύσταλλο, ακόμη και αν ο διακόπτης των υαλοκαθαριστήρων 
γυρίσει εκ νέου από τη θέση «OFF» στη θέση «AUTO».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας είναι ένα αυτόματο σύστη-
μα ελέγχου της ταχύτητας το οποίο διατηρεί την επιθυμητή ταχύτητα 
οδήγησης χωρίς τη χρήση του πεντάλ του γκαζιού.

Η ταχύτητα του οχήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 36 km/h για 
την εμπλοκή του συστήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας. Αυτό το 
χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την οδήγηση σε αυτοκινη-
τόδρομο.

Το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας είναι ένα συμπληρωματικό σύ-
στημα, το οποίο βοηθά τον οδηγό να οδηγεί το όχημα στην επιθυμητή ταχύ-
τητα χωρίς τη χρήση του πεντάλ του γκαζιού, υπό κυκλοφοριακές συνθήκες, 
όπου η απόσταση μεταξύ των οχημάτων πληροί τις νομικές απαιτήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κυκλοφοριακές συνθήκες για τη χρήση του 
συστήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας
Χρησιμοποιήστε το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας μόνο 
όταν η κίνηση δεν είναι πυκνή, όταν οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομους ή 
εθνικές οδούς όπου δεν υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές στην κατάσταση 
οδήγησης λόγω φαναριών κυκλοφορίας, πεζών, κ.λπ.

Η ακατάλληλη χρήση του συστήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας θα 
μπορούσε να είναι επικίνδυνη.

  ● Μην το χρησιμοποιείτε σε δρόμους με στροφές.
  ● Μην το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας.
  ● Μην το χρησιμοποιείτε σε ολισθηρούς, βρεγμένους δρόμους.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου, σύγκρουση, ή/και 
τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αναφερόμενη τιμή της ταχύτητας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με 
τις οδικές συνθήκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ*

AUTO

Διακόπτης έντασης
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
1.   Για να λειτουργήσει το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας, 

επιταχύνετε μέχρι την επιθυμητή ταχύτητα, η οποία πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 36 km/h (23 MPH) και μικρότερη από 150 km/h (90 
MPH).

2.   Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, πιέστε προς τα πάνω το 
διακόπτη ACCEL του μοχλού του συστήματος σταθεροποίησης της 
ταχύτητας ή πιέστε προς τα κάτω τον διακόπτη DECEL για 1 δευ-
τερόλεπτο ανά εναλλαγή και, στη συνέχεια, αφήστε αργά το πεντάλ 
του γκαζιού.

3.   Τώρα, το όχημα ταξιδεύει με τη βοήθεια αυτού του συστήματος με 
την καθορισμένη ταχύτητα.

4.   Η ταχύτητα μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σύμφωνα με την ταχύτητα 
των άλλων οχημάτων με τα παραπάνω βήματα, μετά από την πα-
ρέμβαση του πεντάλ του γκαζιού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του συστήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας, μέχρι να 
το συνηθίσετε. Η ακατάλληλη χρήση ή εάν δεν έχετε πλήρη επίγνωση αυτής 
της λειτουργίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση ή/και τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όχημα εξοπλισμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
Το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας είναι διαθέσιμο μόνο όταν 
έχει επιλεχτεί η 3η ή μεγαλύτερη ταχύτητα.

TYPE A

TYPE B

ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β
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ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β

Ενώ το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας είναι 
σε λειτουργία
1.   Πιέστε προς τα πάνω το διακόπτη ACCEL του μοχλού του συστή-

ματος σταθεροποίησης της ταχύτητας και κρατήστε τον μέχρι να 
επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, χωρίς την παρέμβαση του πεντάλ 
του γκαζιού.

2.  Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, αφήστε το μοχλό.

Ενώ το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας είναι 
εκτός λειτουργίας
1.   Επιταχύνετε με τη χρήση του πεντάλ του γκαζιού πάνω από τα 36 

km/h.

2.   Πιέστε προς τα πάνω το διακόπτη ACCEL του μοχλού του συστή-
ματος σταθεροποίησης της ταχύτητας και κρατήστε τον.

3.  Και στη συνέχεια, αφήστε το πεντάλ του γκαζιού αργά.

4.  Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, αφήστε το μοχλό.

Πατήστε προς τα πάνω, ενώ το σύστημα σταθεροποί-
ησης της ταχύτητας είναι σε λειτουργία
1.   Πιέστε προς τα πάνω το διακόπτη ACCEL του μοχλού του συστή-

ματος σταθεροποίησης της ταχύτητας για λιγότερο από 0,5 δευτε-
ρόλεπτα ανά μία εναλλαγή, ενώ το σύστημα σταθεροποίησης της 
ταχύτητας είναι σε λειτουργία. Αυτή είναι μια εναλλαγή με πάτημα 
προς τα πάνω.

2.   Η εναλλαγή με πάτημα προς τα πάνω, επιταχύνεται το όχημα κατά 
1,3 km/h σε σχέση με την προηγούμενη ορισμένη ταχύτητα.

3.   Αν θέλετε να επιταχύνει κατά 13 km/h, λειτουργήστε την εναλλαγή 
με πάτημα προς τα πάνω δέκα φορές χωρίς να επιταχύνετε με το 
σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας.

TYPE A

TYPE B

ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
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Ενώ το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας είναι 
σε λειτουργία
1.   Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη DECEL του μοχλού του συστή-

ματος σταθεροποίησης της ταχύτητας και κρατήστε τον μέχρι να 
επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, χωρίς την παρέμβαση του πεντάλ 
των φρένων. Αλλά το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας δεν 
μπορεί να διατηρήσει τη λειτουργία σταθερής ταχύτητας με ταχύτη-
τα μικρότερη των 34 km/h.

2.  Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, αφήστε το μοχλό.

Όταν το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας είναι 
εκτός λειτουργίας
1.   Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη DECEL του μοχλού του συστήμα-

τος σταθεροποίησης της ταχύτητας και κρατήστε τον.

2.  Και στη συνέχεια, αφήστε το πεντάλ του γκαζιού αργά.

3.   Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, αφήστε το μοχλό. Αλλά το 
σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας δεν μπορεί να διατηρήσει 
τη λειτουργία σταθερής ταχύτητας με ταχύτητα μικρότερη των 34 
km/h.

Πατήστε προς τα κάτω, ενώ το σύστημα σταθεροποίη-
σης της ταχύτητας είναι σε λειτουργία
1.   Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη DECEL του μοχλού του συστή-

ματος σταθεροποίησης της ταχύτητας για λιγότερο από 0,5 δευτε-
ρόλεπτα ανά μία εναλλαγή, ενώ το σύστημα σταθεροποίησης της 
ταχύτητας είναι σε λειτουργία. Αυτή είναι μια εναλλαγή με πάτημα 
προς τα κάτω.

2.   Η εναλλαγή με πάτημα προς τα κάτω, επιβραδύνει το όχημα κατά 
1,0 km/h σε σχέση με την προηγούμενη ορισμένη ταχύτητα.

3.   Αν θέλετε να επιβραδύνει κατά 10 km/h, λειτουργήστε την εναλλαγή 
με πάτημα προς τα κάτω δέκα φορές χωρίς την παρέμβαση του 
πεντάλ των φρένων.

ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
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ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β

ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
 

Ακόμη και αν το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας ακυρωθεί, 
η προηγούμενη ορισμένη σταθερή ταχύτητα μπορεί να ανακτηθεί με 
το πάτημα (Τύπος Α) ή το τράβηγμα (Τύπος Β) του μοχλού του συ-
στήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας, όταν η τρέχουσα ταχύτητα 
του οχήματος είναι μεγαλύτερη των 36 km/h χωρίς κάποια παρέμβα-
ση επιτάχυνσης. Αλλά αν απενεργοποιήσετε το διακόπτη ανάφλεξης, 
η αποθηκευμένη ορισμένη ταχύτητα διαγράφεται και δεν μπορείτε να 
ανακτήσετε την προηγούμενη ορισμένη ταχύτητα.

Η θέση επαναφοράς πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν ο οδηγός έχει πλήρη 
επίγνωση αυτής της ταχύτητας και επιθυμεί να επαναφέρει αυτή τη συγκεκρι-
μένη ταχύτητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας θα ακυρωθεί όταν ισχύουν 
ένα ή περισσότερα στοιχεία από τις ακόλουθες συνθήκες,
1.  Όταν το πεντάλ των φρένων είναι πατημένο.
2.  Όταν η σταθερή ταχύτητα μειώνεται κάτω από τα 38 km/h.
3.   Όταν ο διακόπτης OFF λειτουργεί τραβώντας το μοχλό του συστήματος 

σταθεροποίησης ταχύτητας (Τύπος Α) ή πιέζοντας το διακόπτη ON-OFF 
του μοχλού του συστήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας (Τύπος Β).

4.  Όταν ενεργοποιείται το ESP.
5.  Όταν τραβηχτεί το χειρόφρενο ενώ οδηγείτε.
6.   Κατά τη χρήση του συμπλέκτη, για αλλαγή ταχύτητας (M/T).
Και το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας μπορεί να λειτουργή-
σει και πάλι σε κατάσταση οδήγησης.

Κρατήστε το κεντρικό διακόπτη του συστήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας 
στην ουδέτερη θέση, όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα σταθεροποίησης της 
ταχύτητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β
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Μη φυσιολογική ακύρωση του συστήματος σταθερο-
ποίησης της ταχύτητας
1.   Όταν εφαρμόζεται ραγδαία επιβράδυνση χωρίς τη χρήση των φρένων.

2.   Όταν εφαρμόζεται γρήγορη επιτάχυνση χωρίς παρέμβαση του πε-
ντάλ του γκαζιού.

3.   Όταν ο μοχλός του συστήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας δεν 
λειτουργεί.

4.   Όταν ο διακόπτης φρένων και το σήμα εισόδου του διακόπτη φώ-
των φρένων είναι αβάσιμα.

Και το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας δεν μπορεί να λειτουρ-
γήσει και πάλι σε κατάσταση οδήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα 
πρέπει να σταματήσετε το όχημα, και να απενεργοποιήστε το διακόπτη 
ανάφλεξης και, στη συνέχεια, να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Αφού το κά-
νετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά το σύστημα σταθεροποίη-
σης της ταχύτητας. Αλλά αν το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας 
δεν επανέρχεται, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο 
της Ssangyong για τη διάγνωση του συστήματος σταθεροποίησης της 
ταχύτητας.

  ● Οι μη φυσιολογικές αλλαγές του μοχλού του επιλογέα ταχυτήτων μπορεί να 
προκαλέσουν βλάβη στον κινητήρα. Μην μετακινείτε το μοχλό του επιλογέα 
ταχυτήτων στη νεκρά κατά την οδήγηση με την ορισμένη ταχύτητα. Μπορεί 
να προκύψει βλάβη στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

  ● Η ταχύτητα που έχει οριστεί δεν μπορεί να διατηρηθεί σε ανηφορική ή κα-
τηφορική κλίση.

  ● Η ταχύτητα μπορεί να μειωθεί κάτω από την ορισμένη ταχύτητα σε μια από-
τομη ανηφορική κλίση. Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε αυτή την ταχύτητα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πεντάλ του γκαζιού.

  ● Η ταχύτητα μπορεί να αυξηθεί υπερβαίνοντας την ορισμένη ταχύτητα σε 
μια απότομη κατηφορική κλίση. Όταν η ταχύτητα αυξάνεται υπερβολικά, 
απενεργοποιήστε το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση του συστήματος σταθεροποίησης  
της ταχύτητας σε λόφους
Η απόδοση του συστήματος σταθεροποίησης της ταχύτητας σε λό-
φους εξαρτάται από την ταχύτητα, το φορτίο, και την κλίση του λόφου.

Όταν ανεβαίνετε απότομους λόφους, ίσως χρειαστεί να πατήσετε το 
πεντάλ του γκαζιού για να διατηρήσετε την ταχύτητά σας. Όταν κινείστε 
στην κατηφόρα, ίσως χρειαστεί να φρενάρετε ή να αλλάξετε σε μια 
χαμηλότερη ταχύτητα για να διατηρήσετε την ταχύτητά σας χαμηλή.

Πατώντας το φρένο το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας θα 
απενεργοποιηθεί.



ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ         4-17

4

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ*

Αυξάνει / μειώνει την ένταση

●   σε λειτουργία αναπαραγωγής 
CD (DVD)

 -  σύντομο πάτημα: Επόμενο / 
Προηγούμενο κομμάτι

 -  πατήστε και κρατήστε πατη-
μένο: Μετακίνηση στο ίδιο 
κομμάτι

●   σε λειτουργία ραδιοφώνου
 -  σύντομο πάτημα: Χειροκί-

νητη αναζήτηση, μετάβαση 
στο επιλεγμένο κανάλι

 -  πατήστε και κρατήστε πατη-
μένο: Αυτόματη αναζήτηση

●   Για να αλλάξετε τη λειτουργία 
ήχου, πατήστε σύντομα αυτό 
το διακόπτη.

  Ραδιόφωνο → USB → Ήχος 
BT → AUX

●   Για να αλλάξετε τη μπάντα 
του ραδιοφώνου, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο αυτό το 
διακόπτη.

 AM → FM1 → FM2

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το 
ηχοσύστημα, πιέστε το διακόπτη «POWER» 
κάτω από την αριστερή πλευρά του τιμονιού.

Για να επιλέξετε τη χαμηλότερη 
ταχύτητα στη λειτουργία «Μ», 
πατήστε αυτό το διακόπτη.

Για να επιλέξετε την υψηλότερη 
ταχύτητα στη λειτουργία «Μ», 
πατήστε αυτό το διακόπτη.

Διακόπτει την έξοδο του ήχου 
από το ηχοσύστημα. Για να επα-
ναφέρετε την έξοδο του ήχου, 
πατήστε ξανά το κουμπί.

Για να λάβετε μια κλήση σε λει-
τουργία Bluetooth, πατήστε αυτό 
το διακόπτη.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πα-
τήστε και κρατήστε πατημένο αυτό 
το διακόπτη.



4-18 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

●   Για να αλλάξετε τη λειτουργία 
ήχου, πατήστε σύντομα αυτό το 
διακόπτη.

  Ραδιόφωνο → USB → Ήχος BT 
→ AUX

●    Για να αλλάξετε τη μπάντα του 
ραδιοφώνου, πατήστε και κρατή-
στε πατημένο αυτό το διακόπτη.

 AM → FM1 → FM2

Αυξάνει / μειώνει την ένταση

Διακόπτει την έξοδο του ήχου από 
το ηχοσύστημα. Για να επαναφέ-
ρετε την έξοδο του ήχου, πατήστε 
ξανά το κουμπί.

Για να λάβετε μια κλήση σε λειτουργία 
Bluetooth, πατήστε αυτό το διακόπτη.
Για να απορρίψετε μια κλήση, πατή-
στε και κρατήστε πατημένο αυτό το 
διακόπτη.

●   σε λειτουργία αναπαραγωγής CD 
(DVD)

 -  σύντομο πάτημα: Επόμενο / 
Προηγούμενο κομμάτι

 -  πατήστε και κρατήστε πατημέ-
νο: Μετακίνηση στο ίδιο κομμάτι

●   σε λειτουργία ραδιοφώνου
 -  σύντομο πάτημα: Χειροκίνητη 

αναζήτηση, μετάβαση στο επι-
λεγμένο κανάλι

 -  πατήστε και κρατήστε πατημέ-
νο: Αυτόματη αναζήτηση

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργο-
ποιήσετε το ηχοσύστημα, πιέστε το 
διακόπτη «POWER» κάτω από την 
αριστερή πλευρά του τιμονιού.
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Διακόπτης αναδίπλωσης εξωτερικού καθρέφτη πόρτας
► Για οχήματα με κλειδί REKES (τύπου αυτόματης επαναφοράς)

Όταν πατηθεί ο διακόπτης αναδίπλωσης του εξωτερικού καθρέφτη 
πόρτας, οι ανεπτυγμένοι εξωτερικοί καθρέφτες αναδιπλώνονται και το 
αντίστροφο.

► Για οχήματα με έξυπνο κλειδί (τύπου πίεσης για ασφάλιση)

●   Όταν ο διακόπτης αναδίπλωσης του εξωτερικού καθρέφτη πόρτας 
είναι πατημένος ( ), οι εξωτερικοί καθρέφτες αναδιπλώνονται.

●   Όταν ο διακόπτης αναδίπλωσης του εξωτερικού καθρέφτη πόρτας 
δεν είναι πατημένος ( ), οι εξωτερικοί καθρέφτες αναπτύσσονται.

Μην τοποθετείτε κάποιο φιλμ χρωματισμού στα κρύσταλλα των θυρών των 
μπροστινών καθισμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ορατότητά σας θα μειωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΠΟΡΤΑΣ

Διακόπτης ρύθμισης κατεύθυνσης
Ρυθμίστε τον επιλεγμένο καθρέφτη, πάνω, κάτω, 
αριστερά ή δεξιά πατώντας τα αντίστοιχα άκρα του 
διακόπτη για να επιτύχετε την επιθυμητή προβολή.

Έλεγχος εξωτερικού καθρέφτη πόρτας*
1.   Επιλέξτε τον καθρέφτη πλευράς οδηγού (L) ή 

τον καθρέφτη πλευράς συνοδηγού (R) με το 
διακόπτη επιλογής καθρέφτη.

2.   Ρυθμίστε τον εξωτερικό καθρέφτη πιέζοντας 
το κατάλληλο άκρο του διακόπτη.

Διακόπτης  
επιλογής καθρέφτη
●   «L»: Καθρέφτης πλευράς οδηγού

●   «R»:  Καθρέφτης πλευράς  
συνοδηγού
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  ● Για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς στην επιφάνεια του καθρέφτη, μην 
ξύνετε τον πάγο όταν οι καθρέφτες είναι παγωμένοι.

  ● Εάν οι παγωμένοι εξωτερικοί καθρέφτες δεν κινούνται, μην προσπαθήσετε 
να τους κινήσετε ασκώντας υπερβολική δύναμη με τα χέρια. Σε αντίθετη 
περίπτωση, οι καθρέφτες μπορεί να υποστούν βλάβη.

  ● Μπορείτε να αναδιπλώσετε και να αναπτύξετε τους καθρέφτες εντός 60 
δευτερολέπτων αφού θέσετε την ανάφλεξη σε θέση OFF. (Ωστόσο, η λει-
τουργία αυτή παρακάμπτεται όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού με το διακό-
πτη ανάφλεξης στη θέση OFF.)

  ● Για να αποτρέψετε την αποφόρτιση της μπαταρίας, μη λειτουργείτε τους 
εξωτερικούς καθρέφτες με το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

  ● Η λειτουργία αναδίπλωσης του καθρέφτη αναδίπλωση δεν είναι διαθέσιμη 
όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 50 km/h. Ωστόσο, η λειτουργία 
ανάπτυξης είναι διαθέσιμη.

  ● Μην αναδιπλώνετε ή αναπτύσσετε τους εξωτερικούς καθρέφτες με το χέρι. 
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του συστήματος αναδίπλωσης του 
καθρέφτη.

  ● Ο καθρέφτης δεν μπορεί να κινηθεί πέρα από το εύρος λειτουργίας του, 
αλλά το μοτέρ συνεχίζει να λειτουργεί όσο ο διακόπτης είναι πατημένος. Για 
να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης στο μοτέρ, σταματήστε τη λειτουργία 
του διακόπτη όταν ο καθρέφτης βρίσκεται στην επιθυμητή θέση.

  ● Ο απευθείας ψεκασμός νερού με υψηλή πίεση στους ηλεκτρικούς τηλε-
κατευθυνόμενους εξωτερικούς καθρέφτες, μπορεί να προκαλέσει κάποια 
δυσλειτουργία στο σύστημα του καθρέφτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε κάποιο φιλμ χρωματισμού στα κρύσταλλα των θυρών των 
μπροστινών καθισμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ορατότητά σας θα μειωθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ αναδίπλωση / ανάπτυξη εξωτερικού  
καθρέφτη (Με έξυπνο κλειδί*)
►  Χωρίς να είναι πατημένος ο διακόπτης αναδίπλωσης του εξωτερι-

κού καθρέφτη ( )

Πατώντας το κουμπί κλειδώματος της πόρτας (λειτουργία αντικλεπτι-
κής προστασίας ενεργοποιημένη) οι εξωτερικοί καθρέφτες αναδιπλώ-
νονται. Και πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος της πόρτας (λειτουργία 
αντικλεπτικής προστασίας απενεργοποιημένη) οι εξωτερικοί καθρέ-
φτες αναπτύσσονται. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν:

●   πατηθεί το κουμπί κλειδώματος / ξεκλειδώματος θυρών στο έξυπνο 
κλειδί.

●   πατηθεί το κουμπί κλειδώματος / ξεκλειδώματος θυρών στην εξω-
τερική χειρολαβή της μπροστινής πόρτας ενώ μεταφέρετε μαζί σας 
το έξυπνο κλειδί.

Όταν πατηθεί το κουμπί κλειδώματος / ξεκλειδώματος θυρών στο έξυπνο 
κλειδί με πατημένο τον διακόπτη αναδίπλωσης εξωτερικού καθρέφτη ( ), η 
λειτουργία αυτόματης αναδίπλωσης / ανάπτυξης του καθρέφτη δεν λειτουργεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Πώς να ρυθμίσετε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ αναδίπλωση / ανά-
πτυξη του εξωτερικού καθρέφτη

► Για οχήματα με έξυπνο κλειδί*
●   Ενεργοποίηση αυτόματης αναδίπλωσης / 

ανάπτυξης
  Αφήστε τον διακόπτη αναδίπλωσης του 

εξωτερικού καθρέφτη προς τα έξω (όχι 
πατημένος) ( )

●    Απενεργοποίηση αυτόματης αναδίπλωσης / 
ανάπτυξης.   
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αναδίπλωσης του 
εξωτερικού καθρέφτη είναι πατημένος ( ).  
Με αυτή τη ρύθμιση, οι καθρέφτες συνεχίζουν 
τη λειτουργία αναδίπλωσης.

Όταν κλειδώνετε την πόρτα χρησιμοποιώντας το κλειδί της ανάφλεξης για το 
κλειδί REKES ή ένα κλειδί έκτακτης ανάγκης για το έξυπνο κλειδί, θα κλειδώσει 
μόνο η πόρτα χωρίς την ενεργοποίησης της λειτουργίας αντικλεπτικής προστα-
σίας. Με αυτή τη ρύθμιση, οι εξωτερικοί καθρέφτες δεν θα αναδιπλωθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διακόπτης αναδίπλωσης 
εξωτερικού καθρέφτη πόρτας
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Ενδεικτικό ESP / Προειδοποιητική λυχνία
Αναβοσβήνει: Όταν το ESP είναι σε λειτουργία 

Αναμμένη: Όταν το σύστημα ESP είναι ελαττωματικό.

Όταν το ESP είναι ενεργοποιημένο, αυτό το ενδεικτι-
κό αναβοσβήνει και ηχεί ο συναγερμός.

Εάν αυτό το ενδεικτικό παραμένει αναμμένο (προειδοποιητική λυχνία 
ESP), ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρόσω-
πο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

Ενδεικτικό ESP OFF
Αναμμένο: Όταν το ESP απενεργοποιείται με το πά-
τημα του διακόπτη ESP OFF

ΣΥΣΤΗΜΑ ESP (Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας)
Το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP) είναι ένα συμπλη-
ρωματικό σύστημα ασφάλειας οδήγησης, όταν το όχημά σας κινεί-
ται ασταθώς σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπως κατά τη διάρ-
κεια μιας απότομης στροφής. Το ESP εφαρμόζει τα φρένα σε έναν 
ορισμένο τροχό (-ους) ή ελέγχει τη ροπή του κινητήρα για να αντι-
σταθμίσει την ευστάθεια του οχήματος. Οι ενέργειες αυτές βοηθούν 
το όχημά σας ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις. Το 
ESP λειτουργεί αυτόματα, επενεργώντας μόνο σε πολύ ασταθείς 
συνθήκες. Δεν λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης. Όταν 
λειτουργεί το ESP, η προειδοποιητική λυχνία ESP θα αναβοσβήνει 
στον πίνακα οργάνων.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ESP OFF*

Αν πατήσετε το διακόπτη ESP OFF, 
η λειτουργία του ESP απενεργοποι-
είται και το ενδεικτικό ESP OFF στον 
πίνακα οργάνων ανάβει.

Για να επαναφέρετε τη λειτουργία 
του ESP, πατήστε ξανά αυτόν το 
διακόπτη. Με αυτή τη ρύθμιση, το 
ενδεικτικό ESP OFF σβήνει.

Διακόπτης ESP OFF
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Διακοπή της λειτουργίας του ESP με το διακόπτη ESP OFF
Αν οι κινητήριοι τροχοί ολισθαίνουν σε χιονισμένους ή παγωμένους δρό-
μους, οι στροφές του κινητήρα μπορεί να μην αυξηθούν ακόμα και αν 
πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού, και ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην 
είστε σε θέση να μετακινήσετε το όχημά σας. Σε αυτή την περίπτωση, 
σταματήστε τη λειτουργία του ESP πατώντας το διακόπτη ESP OFF. 
Όταν ο διακόπτης ESP OFF είναι πατημένος, η λειτουργία του ESP στα-
ματά και το όχημα κινείται ανεξάρτητα από τις εξόδους του αισθητήρα.

Λειτουργία BAS (Σύστημα υποβοήθησης πέδησης)
Ένας συγκεκριμένος οδηγός, όπως μια γυναίκα οδηγός, ένας ηλικιωμέ-
νος οδηγός ή ένας οδηγός με αναπηρία δεν είναι σε θέση να πατήσουν 
το πεντάλ των φρένων με την απαιτούμενη δύναμη. Όταν το σύστημα 
ESP θα αναγνωρίσει κάποια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί 
δυνατό φρενάρισμα, παρέχει αυτόματα μια πρόσθετη υψηλή πίεση πέ-
δησης στους τροχούς.

Λειτουργία HSA (Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα)
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την κύλιση του αυτοκινήτου όταν προσπα-
θείτε να ξεκινήσετε σε μια ανωφέρεια ή κατωφέρεια, προσομοιώνοντας 
την «εκκίνηση σε ανηφόρα με το χειρόφρενο». Το σύστημα ενεργοποι-
είται αυτόματα όταν εντοπιστεί μια ορισμένη κλίση. Στη συνέχεια επε-
νεργεί για να κρατήσει το όχημα ακινητοποιημένο για λίγα δευτερόλεπτα 
μετά την απελευθέρωση των φρένων δίνοντας το χρόνο στον οδηγό να 
πατήσει το πεντάλ του γκαζιού.

Λειτουργία ARP (Ενεργή προστασία από ανατροπή)
Αυτή η λειτουργία αποτελεί μέρος του συστήματος ESP. Όταν το όχημά 
σας κινείται με εξαιρετικά ασταθή τρόπο, η λειτουργία αυτή βοηθά το 
όχημα να διατηρήσει την κανονική του ευστάθεια.

Το σύστημα ARP ελέγχει πιο δυναμικά τον κινητήρα και κάθε τροχό σε σχέ-
ση με τη λειτουργία του ESP. Όταν εφαρμόζεται η λειτουργία ARP, η ξαφνική 
μείωση της ταχύτητας του οχήματος ή η ισχυρή δύναμη πέδησης μπορεί να 
δυσκολέψει λίγο τη λειτουργία του τιμονιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Αν το ενδεικτικό ESP ανάβει μετά την εκκίνηση του κινητήρα, το σύστημα 
που σχετίζεται με το ESP είναι ελαττωματικό. Ελέγξτε το όχημα στον πλη-
σιέστερο αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της Ssangyong.

  ● Το σύστημα ESP δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της οδήγησης με την όπισθεν.
  ● Το σύστημα ESP ενεργοποιείται όταν το όχημα χάνει την ευστάθειά του για 

να διορθώσει την ευστάθεια του οχήματος. Όταν το ενδεικτικό ESP αναβο-
σβήνει, ελαττώστε την ταχύτητα και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο.

  ● Το σύστημα ESP αποτελεί μόνο μια συμπληρωματική διάταξη για το όχημα. 
Όταν το όχημα υπερβεί τα φυσικά του όρια, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Μην 
βασίζεστε στο σύστημα. Οδηγείτε με ασφάλεια.

  ● Όταν λειτουργεί το ESP, μπορεί να αισθανθείτε κάποιο θόρυβο ή κραδα-
σμούς από το πεντάλ του φρένου ή από άλλα σχετικά συστήματα. Αυτές 
προκαλούνται από μεταβολές της πίεσης στα σχετικά συστήματα.

  ● Μην ξεκινάτε το όχημα αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα. Το σύστη-
μα ESP χρειάζεται περίπου 2 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει αυτοδιάγνω-
ση. Εάν το σύστημα δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει την αυτοδιάγνωση, 
το σύστημα ESP δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και όταν το όχημα 
βρεθεί σε συνθήκες αστάθειας.

  ● Μην πατάτε το διακόπτη ESP OFF όταν το σύστημα ESP είναι σε λειτουρ-
γία. Η διακοπή της λειτουργίας του ESP σε ολισθηρό οδόστρωμα μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό ατύχημα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ESP, 
πατήστε το διακόπτη ESP OFF μόνο σε μια μεγάλη ευθεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμπτώματα κατά τη λειτουργία του ESP
Όταν το ESP λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (αναβοσβήνει 
το ενδεικτικό και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα), όπως κατά τη διάρκεια 
μιας απότομης στροφή, μπορεί να νιώθετε ότι το ESP ελέγχει κάθε 
τροχό και ότι στους τροχούς εφαρμόζονται διαφορετικά επίπεδα πέδη-
σης. Μπορεί να ακούσετε κάποιο θόρυβο ή να αισθανθείτε κάποιους 
κραδασμούς από το πεντάλ του φρένου ή άλλα συστήματα. Αυτά προ-
καλούνται από μεταβολές της πίεσης στο σχετικό σύστημα. Μπορεί 
επίσης να παρατηρήσετε μια μείωση της ισχύος του κινητήρα ακόμη 
και στην περίπτωση που πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού.
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ*

Διακόπτης θέρμανσης τιμονιού

Για να θερμάνετε το τιμόνι, πατήστε αυτόν το διακόπτη. Για να σταμα-
τήσετε τη θέρμανση, πατήστε το ξανά. Η λειτουργία της θέρμανσης 
σταματά με το σβήσιμο του κινητήρα.

Μην τοποθετείτε κάποια συμπληρωματική συσκευή στο τιμόνι. Μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στο θερμαινόμενο σύρμα στο εσωτερικό του τιμονιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΣΩ ΦΩΤΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ*

Διακόπτης πίσω φώτων ομίχλης*

Για να ανάψετε το πίσω φως ομίχλης, πιέστε το διακόπτη των πίσω 
φώτων ομίχλης, ενώ ο διακόπτης των μπροστινών φώτων ομίχλης εί-
ναι ενεργοποιημένος. Για να το σβήσετε, πατήστε ξανά το διακόπτη. 
Το πίσω φως ομίχλης σβήνει αυτόματα όταν απενεργοποιήσετε το δι-
ακόπτη φώτων ή το διακόπτη των μπροστινών φώτων ομίχλης. Ως εκ 
τούτου, για να ανάψετε το πίσω φως ομίχλης, πιέστε ξανά το διακόπτη 
των πίσω φώτων ομίχλης αφού ενεργοποιήσετε τον διακόπτη φώτων 
και το διακόπτη των μπροστινών φώτων ομίχλης.
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΡΙΚΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Διακόπτης μερικού χιλιομετρητή / επαναφοράς

Οθόνη LCD

Πατώντας αυτόν το διακόπτη μπορείτε να δείτε τις διάφορες πληρο-
φορίες του οχήματός σας μέσω της οθόνης LCD. Με το πάτημα του 
διακόπτη η οθόνη LCD εμφανίζει κάθε πληροφορία σύμφωνα με την 
καθορισμένη ακολουθία.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο 5, «Πίνακας οργάνων».
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Διακόπτης μερικού 
χιλιομετρητή / επαναφοράς

Σύντομο πάτημα
Πατήστε και 
κρατήστε πατημένο

Μερικός 
χιλιομετρητής Α Reset

Μερικός 
χιλιομετρητής Β Επαναφορά

Απόσταση που απομένει 
με το υπάρχον καύσιμο

Μέση κατανάλωση 
καυσίμου

Στιγμιαία 
κατανάλωση καυσίμου

TPMS (Εμπρός)

Επαναφορά

Φωτισμός

TPMS (Πίσω)

Επίπεδο 
φωτισμού 1 ~ 6

Χρόνος οδήγησης Επαναφορά

(ΜΕ TPMS)

Ακολουθία εμφάνισης Αλλαγή της πληροφορίας
●   Η οθόνη LCD αλλάζει τις πληροφορίες με κάθε σύντομο πάτημα του 

διακόπτη (λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο).

Επαναφορά (Αρχικοποίηση)
●   Με το πάτημα του διακόπτη για πάνω από ένα δευτερόλεπτο, η ενδεί-

ξεις για το μερικό χιλιομετρητή Α, το μερικό χιλιομετρητή Β, το χρόνο 
οδήγησης και τη μέση κατανάλωση καυσίμου θα επανέλθουν στο «0».

●   Το επίπεδο φωτισμού του πίνακα οργάνων θα αλλάξει με 6 βήματα 
(1 έως 6) με το πάτημα του διακόπτη για πάνω από ένα δευτερόλε-
πτο στη «λειτουργία φωτισμού».
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Θερμαινόμενο 
κρύσταλλο 
εξωτερικού 
καθρέφτη

Θερμαινόμενο κρύσταλλο 
πίσω παρμπρίζ

Θερμαινόμενο 
κρύσταλλο 
παρμπρίζ

Διακόπτης θερμαινόμενου κρύσταλλου πίσω  
παρμπρίζ και εξωτερικού καθρέφτη

  ● Πατήστε αυτό το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τα θερμαινόμενα 
κρύσταλλα του πίσω παρμπρίζ και των εξωτερικών καθρεφτών. Θα 
λειτουργήσουν για περίπου 12 λεπτά.

  ● Πατήστε το διακόπτη ξανά για να σταματήσει η λειτουργία.
  ● Αυτός ο διακόπτης έχει σχεδιαστεί για την αποπάγωση ή την απο-

θάμβωση του πίσω παρμπρίζ και των εξωτερικών καθρεφτών.
  ● Το θερμαινόμενο κρύσταλλο θα λειτουργήσει για περίπου 6 λεπτά, 

όταν ο διακόπτης πατηθεί ξανά μέσα σε διάστημα 10 λεπτών μετά 
την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου λειτουργίας του.

  ● Το ενδεικτικό στο διακόπτη ανάβει όταν είναι σε χρήση.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Διακόπτης θερμαινόμενου κρύσταλλου παρμπρίζ
  ● Πατήστε αυτό το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το θερ-

μαινόμενο κρύσταλλο του παρμπρίζ. Θα λειτουργήσουν 
για περίπου 12 λεπτά.

  ● Πατήστε το διακόπτη ξανά για να σταματήσει η λειτουργία.
  ● Χρησιμοποιήστε το για να αποτρέψετε το πάγωμα των μά-

κτρων των υαλοκαθαριστήρων.
  ● Το θερμαινόμενο κρύσταλλο θα λειτουργήσει για περίπου 

6 λεπτά, όταν ο διακόπτης πατηθεί ξανά μέσα σε διάστη-
μα 10 λεπτών μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
λειτουργίας του.

  ● Το ενδεικτικό στο διακόπτη ανάβει όταν είναι σε χρήση.
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΑΛΑΡΜ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΑΛΑΡΜ

Για να ενεργοποιήσετε τα φώτα αλάρμ, πιέστε αυτόν το διακόπτη. Όλα τα 
φλας θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα με τα ενδεικτικά των φώτων αλάρμ.

Για να απενεργοποιήσετε τα φώτα αλάρμ, πιέστε ξανά το διακόπτη.

Για να αποτρέψετε την αποφόρτιση της μπαταρίας, να τα χρησιμοποιείτε μόνο 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θερμαινόμενο 
κρύσταλλο 
εξωτερικού 
καθρέφτη

Θερμαινόμενο κρύσταλλο 
πίσω παρμπρίζ

Θερμαινόμενο 
κρύσταλλο 
παρμπρίζ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

2Η: Μετάδοση κίνησης 
στους 2 τροχούς, Υψηλή
Λειτουργία μετάδοσης κίνησης 
στους πίσω τροχούς. Αυτή χρη-
σιμοποιείται υπό συνθήκες οδή-
γησης με κανονικές ή υψηλές τα-
χύτητες σε δημόσιους δρόμους ή 
αυτοκινητόδρομους.

4Η: Μετάδοση κίνησης 
στους 4 τροχούς, Υψηλή
Αυτή χρησιμοποιείται σε αμμώ-
δεις, λασπωμένους ή χιονισμέ-
νους δρόμους.

4L: Μετάδοση κίνησης 
στους 4 τροχούς, Χαμηλή
Αυτή χρησιμοποιείται για μέγιστη 
πρόσφυση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ*

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΣΤΟΥΣ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης στους 4 τροχούς κατανέμει αυτό-
ματα τη ροπή και στους τέσσερις τροχούς με τη χρήση εξελιγμένων 
ηλεκτρονικών ελέγχων και εξασφαλίζει μια πιο βελτιωμένη ευστά-
θεια του οχήματος σε σχέση με αυτό το σύστημα μετάδοσης κίνη-
σης στους 2 τροχούς.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης στους 4 τροχούς χρησιμοποιείται 
κυρίως για μη ασφαλτοστρωμένους, χιονισμένους, και ολισθηρούς 
δρόμους όπου απαιτείται επιπλέον πρόσφυση και για λίγη διασκέδα-
ση στη λάσπη. Για μέγιστη πρόσφυση, υπάρχει η λειτουργία «4L».
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΣΤΟΥΣ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ

Αλλαγή λειτουργίας μετάδοσης κίνησης

Η αλλαγή είναι δυνατή κατά την οδήγηση με ταχύτητα 70 km/h ή 
μικρότερη.

  ●  Όταν αλλάζετε τη λειτουργία μετάδοσης κίνησης 
σε «4Η», αυτό το ενδεικτικό ανάβει.

  ●  Όταν αλλάζετε τη λειτουργία μετάδοσης κίνησης 
από «4L» σε «4Η», η λυχνία αναβοσβήνει κατά τη 
διάρκεια της αλλαγής και ανάβει μετά την ολοκλή-
ρωση της αλλαγής.

  ● Για οχήματα που είναι εξοπλισμένα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτή-
των, σταματήστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος και μετακινήστε 
το μοχλό του επιλογέα σχέσεων στη θέση «Ν». Γυρίστε το δια-
κόπτη στην επιθυμητή θέση.

  ● Για οχήματα που είναι εξοπλισμένα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτή-
των, σταματήστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος και μετακινήστε 
το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «Ν». Στη συνέχεια, 
γυρίστε το διακόπτη στην επιθυμητή θέση, ενώ πατάτε το πε-
ντάλ του συμπλέκτη.

Η ολοκλήρωση της αλλαγής σε «4L» ανάβει τη λυ-
χνία. Η λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της αλ-
λαγής σε «4L».Σύμπτωμα απότομης στροφής

Όταν το όχημα στρίβει με χαμηλή ταχύτητα σε λειτουργία 4WD, 
μπορεί να υπάρξει σύρσιμο των ελαστικών, μηχανικοί θόρυβοι και 
αντιστάσεις στο σύστημα μετάδοσης κίνησης του οχήματος. Αυτά 
είναι φυσιολογικά εξαιτίας της εσωτερικής αντίστασης στο σύστημα 
μετάδοσης κίνησης όταν το σύστημα 4WD λειτουργεί σωστά.

Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στο σύστημα 4WD, μην ξεκινάτε το όχημα 
όταν το ενδεικτικό 4WD παραμένει αναμμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην οδηγείτε το όχημά σας με 
ταχύτητα που υπερβαίνει τα 80 
km/h στη λειτουργία 4Η.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιλέξτε μια κατάλληλη λειτουρ-
γία μετάδοσης κίνησης, σύμφω-
να με τις οδικές συνθήκες.
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Ενδεικτικό 4WD HIGH
  ● Όταν αλλάζετε τη λειτουργία μετάδοσης 

κίνησης από «2Η» σε «4Η», αυτό το εν-
δεικτικό ανάβει.

Ενδεικτικό 4WD LOW*
  ● Όταν αλλάζετε τη λειτουργία μετάδοσης 

κίνησης σε «4L», η λυχνία αναβοσβήνει 
κατά τη διάρκεια της αλλαγής και ανάβει 
μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής.

  ● Το ενδεικτικό που αναβοσβήνει υποδεικνύ-
ει ότι η λειτουργία αλλάζει σε «4L».

Ενδεικτικό προειδοποίησης 4WD CHECK
Αυτό το ενδεικτικό προειδοποίησης ανάβει 
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση 
«ΟΝ» και θα πρέπει να σβήσει, αν το σύστημα 
είναι φυσιολογικό. Αν το ενδεικτικό προειδο-
ποίησης «4WD CHECK» παραμένει αναμμέ-
νο, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος 
4WD από το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

  ● Ωστόσο, αυτό είναι φυσιολογικό λόγω του τρόπου αλλαγής της 
λειτουργίας.

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο τη λειτουργία 2Η σε ένα κανονικό οδό-
στρωμα. Μην οδηγείτε το όχημά σας στη θέση «4H» σε ασφαλ-
τοστρωμένες επιφάνειες δρόμου. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την πρόκληση βλαβών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.

  ● Η οδήγηση σε λειτουργία 4WD σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνει-
ες δρόμου θα προκαλέσει ανεπιθύμητους θορύβους, πρόωρη 
φθορά των ελαστικών ή αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

  ● Αν η προειδοποιητική λυχνία «4WD CHECK» παραμένει αναμ-
μένη, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος 4WD από τον 
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Όταν το αυτοκίνητο στρίβει σε ένα δρόμο με στροφές σε λει-
τουργία μετάδοσης κίνησης στους 4 τροχούς, μπορεί να υπάρ-
ξουν μηχανικοί θόρυβοι και αντιστάσεις στο σύστημα μετάδο-
σης κίνησης του οχήματος. Αυτά είναι φυσιολογικά εξαιτίας της 
εσωτερικής αντίστασης στο σύστημα μετάδοσης κίνησης όταν 
το σύστημα μετάδοσης κίνησης στους 4 τροχούς λειτουργεί 
σωστά. Για να αποφευχθεί η πρόκληση βλαβών στο σύστημα 
μετάδοσης κίνησης, μην οδηγείτε το όχημά σας με υπερβολικά 
υψηλή ταχύτητα σε ένα δρόμο με απότομες στροφές.

  ● Εάν η λειτουργία μετάδοσης κίνησης δεν μπορεί να αλλάξει ή 
το αντίστοιχο ενδεικτικό δεν ανάβει ακόμη και όταν χειρίζεστε 
το διακόπτη 4WD, μετακινήστε λίγο το όχημα και μετακινήστε 
το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «Ν». Στη συνέχεια, 
γυρίστε ξανά το διακόπτη 4WD στην επιθυμητή λειτουργία με-
τάδοσης κίνησης. Αυτό διευκολύνει την αλλαγή της λειτουργίας 
μετάδοσης κίνησης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ*

Συσκευή ρύθμισης δέσμης προβολέων*
Με αναμμένη τη μεσαία σκάλα, ρυθμίστε τη γωνία της δέσμης των 
προβολέων ανάλογα με το φορτίο του οχήματος.

  ● Για να μειώσετε τη γωνία της δέσμης, περιστρέψτε το διακόπτη αρι-
στερόστροφα.

  ● Για να αυξήσετε τη γωνία της δέσμης, περιστρέψτε το διακόπτη δε-
ξιόστροφα. 

Σύμφωνα με την κατάσταση του φορτίου, ρυθμίστε τη γωνία της δέσμης των 
προβολέων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ON

Λειτουργία 
συνδυασμού 
πόρτας

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΟΡΟΦΗΣ

Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα για μια παρατεταμένη 
χρονική περίοδο, ενώ είναι πατημένος ο διακόπτης της 
πλαφονιέρας, με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Η μπα-
ταρία μπορεί να αποφορτιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διακόπτης σποτ (Οδηγού)
Η μπροστινή πλαφονιέρα (οδηγού) ανάβει 
όταν πατήσετε αυτόν το διακόπτη.

Διακόπτης κεντρικής πλαφονιέρας
Η μπροστινή πλαφονιέρα και η δεύτερη πλα-
φονιέρα ανάβουν / σβήνουν κατά το άνοιγμα / 
κλείσιμο μιας πόρτας με το διακόπτη πατημένο 
(λειτουργία σύνδεσης πόρτας).

Διακόπτης ηλιοροφής
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.

Διακόπτης σποτ (Συνοδηγού)
Η μπροστινή πλαφονιέρα (συνοδηγού) ανάβει 
όταν πατήσετε αυτόν το διακόπτη.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ

Η εναλλαγή σε ON ανάβει την κεντρική πλαφονιέρα. Εάν ο 
διακόπτης τοποθετηθεί σε θέση σύνδεσης πόρτας, η πλα-
φονιέρα σβήνει. Εάν ανοίξει κάποια πόρτα όταν έχει επιλε-
γεί η θέση σύνδεσης πόρτας, η κεντρική πλαφονιέρα ανάβει 
(Ωστόσο, η πλαφονιέρα συνδέεται με τις πόρτες μόνο όταν εί-
ναι πατημένος ο κεντρικός διακόπτης της μπροστινής πλαφο-
νιέρας). Ωστόσο, αν η πόρτα κλείσει, η πλαφονιέρα σβήνει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 Πίνακας οργάνων ...................................................5-2

 Όργανα και οθόνη ενδείξεων .................................5-3

  Σύστημα παρακολούθησης πίεσης  
ελαστικών (TPMS)*  ...............................................5-8

 Προειδοποιητικές λυχνίες και ενδεικτικά ...............5-12

 Οθόνη LCD ..........................................................5-22

Πίνακας οργάνων

ON

Λειτουργία 
συνδυασμού 
πόρτας
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1.  Στροφόμετρο
2.  Ενδεικτικό κατάστασης έξυπνου κλειδιού
3.  Γενική προειδοποιητική λυχνία
4.  Προειδοποιητική λυχνία SSPS
5.  Ενδεικτικό Immobilizer
6.  Ενδεικτικό προθερμαντήρων
7.  Ενδεικτικό / προειδοποιητική λυχνία ESP
8.  Ενδεικτικό μπροστινών φαναριών ομίχλης
9.  Ενδεικτικό μεγάλης σκάλας
10. Ενδεικτικό ESP OFF
11. Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας
12.  Προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού 

κινητήρα

13. Οθόνη LCD
14.  Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης 

κινητήρα
15. Προειδοποιητική λυχνία ελέγχου κινητήρα
16.  Ενδεικτικό αυτόματου συστήματος στα-

θεροποίησης της ταχύτητας
17. Ενδεικτικό φώτων
18. Ενδεικτικό λειτουργίας χειμώνα
19.  Προειδοποιητική λυχνία ανοιχτού καπό 

κινητήρα
20.  Προειδοποιητική λυχνία φόρτισης μπα-

ταρίας
21.  Προειδοποιητική λυχνία διαχωριστή νερού
22. Προειδοποιητική λυχνία αερόσακων

23. Προειδοποιητική λυχνία 4WD CHECK
24. Ενδεικτικό 4WD LOW
25. Ενδεικτικό 4WD HIGH
26. Ταχύμετρο
27. Ενδεικτικό φλας
28.  Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας ψυκτι-

κού υγρού
29. Προειδοποιητική λυχνία φρένων
30. Προειδοποιητική λυχνία ανοιχτής πόρτας
31. Προειδοποιητική λυχνία ABS
32. Όργανο μέτρησης καυσίμου
33.  Προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθ-

μης καυσίμου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
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※ Η διαμόρφωση του πίνακα οργάνων ποικίλλει ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος.
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ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
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Πετρέλαιο 750 ± 20 rpm

Βενζίνη 750 ± 50 rpm

Πετρέλαιο Βενζίνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ 
(ΜΟΝΟ GCC)

Ταχύμετρο-MPH (KPH)

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ

Το στροφόμετρο υποδεικνύει τις στροφές του κινητήρα σε στροφές ανά 
λεπτό. Πολλαπλασιάστε με 1.000 με τον τρέχοντα αριθμό, αυτός θα 
είναι ο τρέχων αριθμός των στροφών του κινητήρα.

Το ταχύμετρο υποδεικνύει την ταχύτητα του οχήματος σε χιλιόμετρα 
ανά ώρα (km/h) ή σε μίλια ανά ώρα (mph).

ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ (ΜΟΝΟ GCC)

Τύπος Α: Ηχητική προειδοποίηση 5 φορές αρχικά 

Τύπος Β: Ηχητική προειδοποίησηΜην λειτουργείτε τον κινητήρα μέσα στην κόκκινη ζώνη. Αυτό μπορεί να προ-
καλέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καθορισμένες σ.α.λ. ρελαντί
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ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Το όργανο μέτρησης θερμοκρασίας δείχνει 
τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κι-
νητήρα.

Αν το όργανο μέτρησης κινηθεί πέρα από το 
κανονικό εύρος λειτουργίας προς την ένδειξη 
«H», αυτό υποδεικνύει υπερθέρμανση του κι-
νητήρα η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στον κινητήρα. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώ-
σει.

Αν ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί, η συνέχιση 
της λειτουργίας του οχήματος μπορεί να προκα-
λέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 

Αυτό το όργανο μέτρησης υποδεικνύει τη στάθ-
μη του καυσίμου που απομένει στο ρεζερβου-
άρ. Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου πριν ο 
δείκτης του οργάνου μέτρησης φτάσει στο «Ε».

Ο δείκτης μπορεί να κινηθεί ελαφρώς κατά τη 
διάρκεια του φρεναρίσματος, μιας στροφής, 
της επιτάχυνσης, ή σε μια ανηφορική ή κατη-
φορική διαδρομή.

 :  Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το 
πορτάκι πλήρωσης καυσίμου βρίσκεται 
στην αριστερή πλευρά του οχήματος.

Πάντοτε να σβήνετε τον κινητήρα πριν από τον 
ανεφοδιασμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο το καθορισμένο καύσιμο 
και πετρέλαιο ντίζελ με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε θείο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κινητήρας 
μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη.

  ● Εάν χρησιμοποιείτε καύσιμο ακατάλληλης ποι-
ότητας ή προσθέτετε ακατάλληλα πρόσθετα 
καυσίμου στο ρεζερβουάρ καυσίμου, ο κινη-
τήρας και ο καταλύτης μπορεί να υποστούν 
σοβαρή βλάβη.

  ● Μην οδηγείτε το όχημά σας όταν η στάθμη 
του καυσίμου είναι χαμηλή. Σε αντίθετη περί-
πτωση, ο καταλυτικός μετατροπέας μπορεί να 
υποστεί βλάβη λόγω ατελούς καύσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΟΔΟΜΕΤΡΟ

Η οθόνη LCD υποδεικνύει πάντα τη συνολική απόσταση που έχει δια-
νύσει το όχημα σε χιλιόμετρα (ή μίλια).

Μέγιστη ένδειξη: 999.999 χιλιόμετρα (μίλια)

ΟΘΟΝΗ LCD

Μπορείτε να δείτε τις διάφορες πληροφορίες του οχήματός σας μέσω 
της οθόνης LCD με το πάτημα του διακόπτη TRIP/RESET. Η οθόνη 
LCD εμφανίζει κάθε πληροφορία σύμφωνα με την καθορισμένη ακο-
λουθία όταν πατάτε το διακόπτη TRIP/RESET.

Μερικός χιλιομετρητής (A) → Μερικός χιλιομετρητής (B) → Απόσταση 
που απομένει με το υπάρχον καύσιμο → Χρόνος οδήγησης → Μέση 
κατανάλωση καυσίμου → Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου → Επίπεδο 
φωτισμού → TPMS (Μπροστά) → TPMS (Πίσω) → Μερικός χιλιομε-
τρητής (A)
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Ακολουθία λειτουργίας
Με το πάτημα του διακόπτη η οθόνη LCD εμφανίζει κάθε πληροφορία σύμφωνα με την καθορισμένη ακολουθία.

TPMS (Πίσω)

TPMS (Εμπρός)

Μερικός 
χιλιομετρητής B

Μερικός 
χιλιομετρητής A

Απόσταση που απομένει 
με το υπάρχον καύσιμο

Χρόνος οδήγησης

Μέση κατανάλωση 
καυσίμου

Στιγμιαία 
κατανάλωση καυσίμουΦωτισμός

(ΜΕ TPMS)
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  
(ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)

Αυτό το ενδεικτικό δείχνει την τρέχουσα σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σε κανονική λειτουργία: P, R, N, D

Ένδειξη ταχύτητας σε λειτουργία «Μ»: 1, 2, 3, 4, 5 - 5A/T

TPMS (Πίσω)

TPMS (Εμπρός)

Μερικός 
χιλιομετρητής B

Μερικός 
χιλιομετρητής A

Απόσταση που απομένει 
με το υπάρχον καύσιμο

Χρόνος οδήγησης

Μέση κατανάλωση 
καυσίμου

Στιγμιαία 
κατανάλωση καυσίμουΦωτισμός

(ΜΕ TPMS)

P: Στάθμευση  1: 1η ταχύτητα
R : Όπισθεν  2 : 2η ταχύτητα
Ν: Νεκρά  3 : 3η ταχύτητα
D : Οδήγηση  4: 4η ταχύτητα
     (1 ~ 5η αλλαγή ταχυτήτων)  5: 5η ταχύτητα



Εγκέφαλος ECU TPMS

Μονάδα τροχού 
(σε κάθε τροχό)

5-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

H σωστή πίεση των ελαστικών:     psi    

Η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται όταν δεν υπάρχει κανείς 
μέσα στο όχημα και τα ελαστικά είναι κρύα (περ. 18 °C).

Ο εγκέφαλος ECU του TPMS λαμβάνει τα δεδομένα της θερμοκρασίας 
και της πίεσης από τη μονάδα τροχού σε κάθε τροχό και εμφανίζει την 
πίεση του ελαστικού στον πίνακα οργάνων

 TPMS (Εμπρός)

 

TPMS (Πίσω)

Ένδειξη πίεσης ελαστικών (μονάδα: psi)

Η πίεση των ελαστικών για τους μπροστινούς τροχούς εμφανίζεται 
στην οθόνη LCD. Η πίεση των ελαστικών για τους πίσω τροχούς εμ-
φανίζεται με το πάτημα του διακόπτη Trip.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS)*

Τι είναι το TPMS;
Ως πρόσθετο χαρακτηριστικό ασφαλείας, το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα πα-
ρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS), το οποίο υποδεικνύει μια μη φυσιολογική 
πίεση των ελαστικών όταν ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά σας έχει σημαντικά μικρότερη 
ή μεγαλύτερη πίεση.
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 

TPMS (Εμπρός) 

TPMS (Πίσω)

Πίεση ελαστικών
Το σύστημα TPMS αρχίζει να αναγνωρίζει την πίεση των ελαστικών 
μετά από 10 λεπτά συνεχούς οδήγησης (με ταχύτητα μεγαλύτερη των 
20 km/h) μετά την εκκίνηση του κινητήρα. Αν το σύστημα δεν είναι έτοι-
μο ακόμα, η οθόνη LCD εμφανίζει «--».

  ● Αν το όχημα είναι ακίνητο μετά την εκκίνηση του κινητήρα, η πίεση των 
ελαστικών δεν μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

  ● Η πίεση των ελαστικών μπορεί να εμφανιστεί μετά από 10 λεπτά οδήγησης 
με ταχύτητα 20 km/h.

  ● Η πίεση των ελαστικών στην οθόνη LCD μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με 
τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως τη λειτουργία μετάδοσης κίνησης και 
τον αριθμό των επιβατών.

  ● Όταν φουσκώνετε τα ελαστικά, η πίεση των ελαστικών μπορεί να διαφέρει 
έως ότου η εξισορροπηθεί η θερμοκρασία του αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Διακόπτης TRIP
Για να δείτε την πίεση των ελαστικών, 
πατήστε το διακόπτη TRIP στη λει-
τουργία φωτισμού. Η οθόνη LCD εμ-
φανίζει την πίεση των ελαστικών για 
τους εμπρός τροχούς. Για να δείτε την 
πίεση των ελαστικών για τους πίσω 
τροχούς, πατήστε ξανά το διακόπτη.

Εγκέφαλος ECU TPMS

Μονάδα τροχού 
(σε κάθε τροχό)

Πίεση των ελαστικών για τους μπροστινούς τροχούς

Πίεση των ελαστικών για τους πίσω τροχούς

Μπροστινός αριστερός τροχός

Πίσω αριστερός τροχός

Μπροστινός δεξιός τροχός

Πίσω δεξιός τροχός

Διακόπτης TRIP
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

Γενική προειδοποιητική λυχνία

Ως πρόσθετο χαρακτηριστικό ασφαλείας, το όχημά σας είναι εξοπλι-
σμένο με ένα σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών 
(TPMS), το οποίο υποδεικνύει μια μη φυσιολογική πίεση των ελαστι-
κών όταν ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά σας έχει σημαντικά μι-
κρότερη ή μεγαλύτερη πίεση.

  ● Αν η γενική προειδοποιητική λυχνία ανάψει και παραμείνει αναμμένη, το 
σύστημα TPMS δεν λειτουργεί. Αυτό αποτρέπει το σύστημα TPMS από το 
να προειδοποιήσει τον οδηγό για τη μη φυσιολογική κατάσταση των ελαστι-
κών. Για να επαναφέρετε το σύστημα TPMS, επανεκκινήστε τον κινητήρα 
και οδηγήστε (με ταχύτητα μεγαλύτερη των 20 km/h) το όχημά σας για πε-
ρισσότερο από 10 λεπτά. Αν η γενική προειδοποιητική λυχνία παραμένει 
αναμμένη, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρό-
σωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Όταν η γενική προειδοποιητική λυχνία είναι αναμμένη, ένα ή περισσότερα 
από τα ελαστικά έχει σημαντικά χαμηλότερη πίεση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, 
ελέγξτε την πίεση των ελαστικών στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Αλλαγή της θέσης των ελαστικών
Το σύστημα TPMS επαναρρυθμίζει αυτόματα τη νέα θέση των ελαστι-
κών μετά από συνεχή οδήγηση (με ταχύτητα μεγαλύτερη των 20 km/h) 
για περίπου 10 λεπτά.

  ● Η γενική προειδοποιητική λυχνία μπορεί να ανάψει όταν αλλάζετε τη θέση 
των ελαστικών και του αισθητήρα πίεσης ελαστικών.

  ● Ο χρόνος επαναρρύθμισης της νέας θέσης των ελαστικών ποικίλει ανάλογα 
με τις συνθήκες οδήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αντικατάσταση ενός κλαταρισμένου ελαστικού  
με τη ρεζέρβα έκτακτης ανάγκης
Κάθε τροχός είναι εφοδιασμένος με έναν αισθητήρα πίεσης ελαστικών 
τοποθετημένο στο εσωτερικό του ελαστικού. Όταν αλλάζετε το σκα-
σμένο ελαστικό με τη ρεζέρβα έκτακτης ανάγκης, η γενική προειδο-
ποιητική λυχνία μπορεί να ανάψει επειδή η ρεζέρβα έκτακτης ανάγκης 
δεν διαθέτει τον αισθητήρα TMPS. Η συντήρηση των ελαστικών σας 
συνιστάται να γίνεται σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong, το συντομότερο δυνατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Αν ο αισθητήρας TPMS καλύπτεται από ξένα υλικά, όπως χιόνι ή λάσπη, το 
σύστημα TPMS δεν μπορεί να μην επικοινωνεί με τη μονάδα TPMS. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει τη μη φυσιολογική λειτουργία του TPMS.

  ● Εάν τοποθετήσετε αντιολισθητικές αλυσίδες στους τροχούς, το TPMS μπο-
ρεί να μη λειτουργήσει σωστά.

  ● Εάν το όχημα κινείται γύρω κοντά σε ένα ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας ή 
σε ένα ραδιοφωνικό πομπό που μπορεί να επηρεάζουν την ομαλή λειτουρ-
γία του συστήματος TPMS, το TPMS μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά.

  ● Εάν χρησιμοποιείτε ένα ελαστικό χωρίς αισθητήρα TPMS, ανάβει η προει-
δοποιητική λυχνία TPMS και το σύστημα TPMS δεν λειτουργεί.

  ● Μην χρησιμοποιείτε κάποιο στεγανοποιητικό ελαστικών, αν το όχημά σας 
είναι εξοπλισμένο με σύστημα TPMS. Το στεγανοποιητικό υγρό μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στους αισθητήρες πίεσης ελαστικών.

  ● Το σύστημα TPMS δεν μπορεί να σας ενημερώσει για μια σοβαρή και αιφ-
νίδια βλάβη των ελαστικών που προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες, 
όπως ένα καρφί στο δρόμο. Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε αστάθεια του 
οχήματος, απομακρύνετε αμέσως το πόδι σας από το γκάζι και μετακινη-
θείτε προσεκτικά σε ένα ασφαλές σημείο εκτός του δρόμου.

  ● Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή μετατροπή του οχήματος που μπο-
ρεί να επηρεάσει την απόδοση του συστήματος TPMS δεν επιτρέπεται.

  ● Αθέμιτες παρεμβάσεις, τροποποίηση ή απενεργοποίηση των εξαρτημάτων 
του συστήματος TPMS μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του συστήμα-
τος και μπορεί να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του συστήματος TPMS.

  ● Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στον αισθητήρα πίεσης ελαστικών, 
κατά την αλλαγή ενός ελαστικού.

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ελαστικά ειδικά για σύστημα TPMS με αισθη-
τήρα πίεσης ελαστικών.

  ● Μετά την αλλαγή ενός ελαστικού ή ενός αισθητήρα TPMS, ελέγξτε την πί-
εση των ελαστικών και ρυθμίστε την πίεση σύμφωνα με την καθορισμένη 
τιμή (32 psi), εάν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗ-
ΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ESP*

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και πρέπει να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερό-
λεπτα.

Αυτό το ενδεικτικό αναβοσβήνει όταν το σύ-
στημα ESP λειτουργεί.

Αν αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάψει κατά 
τη διάρκεια της οδήγησης, ζητήστε να γίνει 
έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρό-
σωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong..

Για λεπτομερείς πληροφορίες για το σύστημα 
ESP (Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας), 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ IMMOBILIZER* 

Αυτό το ενδεικτικό αναβοσβήνει όταν το σύ-
στημα Immobilizer είναι ελαττωματικό.

Εάν αυτό το ενδεικτικό αναβοσβήνει, ζητήστε 
να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν 
αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσι-
οδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση 
«ΟΝ», αυτό το ενδεικτικό ανάβει και παραμέ-
νει αναμμένο για ένα μικρό χρονικό διάστημα 
ή μπορεί να σβήσει αμέσως. Όταν οι προθερ-
μαντήρες έχουν θερμανθεί επαρκώς, η λυχνία 
θα σβήσει. Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με 
κινητήρα τύπου άμεσου ψεκασμού, αυτό το 
ενδεικτικό μπορεί να ανάψει σύντομα ή μπορεί 
να μην ανάψει καθόλου.

Όταν το ενδεικτικό των προθερμαντήρων ανάψει 
κατά τη διάρκεια της οδήγησης ή ο κινητήρας δεν 
μπορεί να εκκινήσει σωστά, ζητήστε να γίνει έλεγ-
χος του συστήματος των προθερμαντήρων από 
έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξου-
σιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ 
ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ

Αυτό το ενδεικτικό ανάβει όταν τα μπροστινά 
φώτα ομίχλης είναι αναμμένα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΣΚΑΛΑΣ

Αυτό το ενδεικτικό ανάβει όταν είναι ενεργο-
ποιημένη η μεγάλη σκάλα των προβολέων.

Η οδήγηση με τη μεγάλη σκάλα των προβολέων 
διαταράσσει την ορατότητα των οχημάτων που 
κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Για ασφαλή οδήγη-
ση, χρησιμοποιήστε τη μεγάλη σκάλα των προ-
βολέων μόνο όταν είναι πολύ δύσκολο να δείτε 
το δρόμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΤΩΝ 

 Αυτό το ενδεικτικό ανάβει όταν είναι αναμμέ-
να τα πίσω φώτα η οι προβολείς.

5
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ESP OFF* 

Αυτό το ενδεικτικό ανάβει όταν ο διακόπτης 
ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» και πρέπει 
να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αυτό το ενδεικτικό ανάβει όταν πατηθεί ο δια-
κόπτης ESP OFF για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία του ESP.

Για λεπτομερείς πληροφορίες για το σύστημα 
ESP (Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας), 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν γυρίσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη 
θέση «ON» χωρίς να έχετε κουμπώσει τη 
ζώνη ασφαλείας, η προειδοποιητική λυχνία 
αναβοσβήνει και ο βομβητής προειδοποίησης 
ηχεί για 6 δευτερόλεπτα.

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, κουμπώστε τη ζώνη 
ασφαλείας για να απενεργοποιήσετε το βομ-
βητή προειδοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και σβήνει με την εκκίνηση του κινητήρα.

Εάν αυτή η λυχνία ανάψει κατά την οδήγηση, 
σημαίνει ότι η πίεση του λαδιού είναι επικίνδυνα 
χαμηλή. Η λειτουργία του κινητήρα με αυτήν την 
προειδοποιητική λυχνία αναμμένη μπορεί να προ-
καλέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα. Ζητήστε να 
γίνει έλεγχος του συστήματος λίπανσης από έναν 
αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και σβήνει με την εκκίνηση του κινητήρα.

Όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του 
κινητήρα είναι ασυνήθιστα υψηλή, η προειδο-
ποιητική λυχνία υπερθέρμανσης του κινητήρα 
αναβοσβήνει και ηχεί ο βομβητής προειδο-
ποίησης. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, σταματήστε 
το όχημα σε ασφαλές σημείο και αφήστε τον 
κινητήρα να κρυώσει. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 11 «Όταν 
υπερθερμαίνεται ο κινητήρας».

Αν συνεχίσετε την οδήγηση του οχήματος με την 
προειδοποιητική λυχνία και το βομβητή ενεργοποι-
ημένα, ο κινητήρας μπορεί να υποστεί βλάβη και 
να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Μετά την πλήρη ψύξη, 
ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν 
αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και σβήνει με την εκκίνηση του κινητήρα. Εάν η 
λυχνία παραμένει αναμμένη ή ανάψει κατά την 
οδήγηση, ορισμένα από τα συστήματα ελέγχου 
του κινητήρα συμπεριλαμβανόμενων των αισθη-
τήρων και των συσκευών είναι ελαττωματικά.

Αν ο κινητήρας σβήσει λόγω του πλήρους αδειά-
σματος του ρεζερβουάρ καυσίμου και η λυχνία ελέγ-
χου κινητήρα ανάβει ακόμη και μετά τον ανεφοδια-
σμό, η ισχύς του κινητήρα μπορεί να μειωθεί για μια 
ορισμένη απόσταση οδήγησης (περίπου 30 χλμ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάψει, το όχη-
μα λειτουργεί σε κατάσταση ασφαλείας διατηρώντας 
τις ελάχιστες συνθήκες οδήγησης και αποφεύγοντας 
την πρόκληση ζημιάς στο σύστημα. Σε αυτή την κα-
τάσταση λειτουργίας, η ισχύς του κινητήρα μπορεί 
να μειωθεί ή ο κινητήρας μπορεί να σβήσει. Όταν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο, το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί 
στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Ssangyong ή 
σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ*

Αυτό το ενδεικτικό ανάβει όταν το σύστημα 
σταθεροποίησης της ταχύτητας είναι ενεργο-
ποιημένο.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΕΙΜΩΝΑ

Το ενδεικτικό ανάβει όταν έχει πατηθεί ο δι-
ακόπτης Λειτουργίας χειμώνα (W) κοντά στο 
μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να 
εκκινήσετε ομαλά σε ένα παγωμένο και ολι-
σθηρό δρόμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν το 
καπό του κινητήρα είναι ανοικτό.

Μην λειτουργείτε το όχημα, εκτός εάν το καπό του 
κινητήρα είναι πλήρως ασφαλισμένο. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το καπό μπορεί να σηκωθεί με ένα 
ισχυρό άνεμο, να παρεμποδίσει την ορατότητα 
του οδηγού, και να προκληθεί ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και σβήνει με την εκκίνηση του κινητήρα.

Εάν αυτή η λυχνία δεν σβήσει μετά την εκκίνη-
ση του κινητήρα ή αν ανάψει κατά την οδήγη-
ση, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυσλειτουργία 
στο σύστημα. Ζητήστε να γίνει έλεγχος του 
συστήματος φόρτισης από έναν αντιπρόσω-
πο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

Η συνεχής οδήγηση με αναμμένη την προειδο-
ποίηση λυχνία φόρτισης της μπαταρίας θα οδηγή-
σει σε μια ξαφνική ακινητοποίηση του οχήματος, 
προκαλώντας ατύχημα και σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ         5-17

5

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΝΕΡΟΥ

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και πρέπει να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερόλε-
πτα. Όταν το νερό στο εσωτερικό του διαχω-
ριστή νερού στο φίλτρο καυσίμου υπερβαίνει 
ένα ορισμένο επίπεδο, αυτή η προειδοποιητι-
κή λυχνία ανάβει και ακούγεται ένας βομβη-
τής. Επίσης, η ισχύς του οχήματος μειώνεται. 
Αν αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάψει 
κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ζητήστε να 
γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν αντι-
πρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της Ssangyong..

  ● Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου στον κι-
νητήρα μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη, αν 
συνεχίσετε την οδήγηση, ενώ η προειδοποιη-
τική λυχνία είναι αναμμένη. Απαιτείται άμεση 
διόρθωση.

  ● Η χρήση καυσίμου χαμηλής ποιότητας θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον 
κινητήρα λόγω του νερού ή των ακαθαρσιών 
στο καύσιμο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαμηλής 
ποιότητας καύσιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ

Όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη, αυτή 
η προειδοποιητική λυχνία ανάβει και στη συ-
νέχεια πρέπει να σβήσει, για να επιβεβαιώσει 
ότι ο αερόσακος είναι λειτουργικός.

Αν δεν ανάψει, ή αν δεν σβήσει, ή αν αναβο-
σβήνει ή ανάβει συνεχώς ενώ οδηγείτε, ση-
μαίνει ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στο 
σύστημα. Ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστή-
ματος των αερόσακων από έναν αντιπρόσω-
πο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  
ΛΥΧΝΙΑ 4WD*

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και πρέπει να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερό-
λεπτα.

Αν αυτή η προειδοποιητική λυχνία παραμένει 
αναμμένη μετά την εκκίνηση του κινητήρα ή 
ανάψει κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ζητή-
στε να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν 
αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο της Ssangyong..
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 4WD LOW**
 

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και πρέπει να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερό-
λεπτα.

Αυτό το ενδεικτικό ανάβει όταν το όχημα 
βρίσκεται σε λειτουργία μετάδοσης κίνησης 
«4WD LOW».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 4WD HIGH*
 

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και πρέπει να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερό-
λεπτα.

Αυτό το ενδεικτικό ανάβει όταν το όχημα 
βρίσκεται σε λειτουργία μετάδοσης κίνησης 
«4WD HIGH».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  
ΛΥΧΝΙΑ ΦΡΕΝΩΝ

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο δι-
ακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» και 
πρέπει να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν 
τραβάτε το χειρόφρενο ή/και η στάθμη του 
υγρού φρένων είναι χαμηλότερη από ένα ορι-
σμένο επίπεδο.

Εάν το όχημα οδηγηθεί για πάνω από 2 δευτερό-
λεπτα (με ταχύτητα μεγαλύτερη των 10 km/h), ενώ 
το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο, η προειδοποιητι-
κή λυχνία του χειρόφρενου ανάβει και ηχεί ο βομ-
βητής προειδοποίησης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, 
σταματήστε αμέσως το όχημα και απελευθερώστε 
το χειρόφρενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η οδήγηση του οχήματος με αναμμένη την προ-
ειδοποιητική λυχνία του υγρού φρένων είναι επι-
κίνδυνη. Εάν η λυχνία του χειρόφρενου παραμένει 
αναμμένη, θα πρέπει αμέσως να ελεγχθεί και να 
συντηρηθεί το όχημά σας από έναν αντιπρόσωπο 
της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο της Ssangyong.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Αυτή η λυχνία ανάβει όταν μια πόρτα ή η πίσω 
πόρτα είναι ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει καλά.

Πριν από την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι η προει-
δοποιητική λυχνία ανοιχτής πόρτας είναι σβηστή. 
Όταν μια πόρτα δεν έχει κλείσει εντελώς, μπορεί 
να ανοίξει κατά λάθος κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία δεν ανάβει ακόμα 
και όταν η πίσω πόρτα στην καρότσα είναι ανοιχτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  
ΛΥΧΝΙΑ ABS*

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο δι-
ακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» και 
πρέπει να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

  ● Εάν αυτή η λυχνία παραμένει αναμμένη μετά 
την εκκίνηση του κινητήρα, ή αν ανάψει κατά την 
οδήγηση, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήμα-
τος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε 
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία του ABS 
δεν είναι διαθέσιμη, αλλά το συμβατικό σύστημα 
φρένων λειτουργεί κανονικά.

  ● Το ABS είναι μια διάταξη που εμποδίζει το μπλο-
κάρισμα των τροχών κατά την πέδηση επιτρέ-
ποντας την αλλαγή κατεύθυνσης. Ωστόσο, το 
σύστημα ABS δεν συντομεύσει την απόσταση 
ακινητοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύστημα ABS εκτελεί αυτοδιάγνωση μεταφέ-
ροντας την υδραυλική πίεση στις μονάδες των 
φρένων για λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση 
του κινητήρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιο 
θόρυβο και δονήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ABS λει-
τουργεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  
ΛΥΧΝΙΑ EBD*

Εάν η προειδοποιητική λυχνία ABS και η προ-
ειδοποιητική λυχνία φρένων ανάψουν ταυτό-
χρονα, το σύστημα EBD (Ηλεκτρονική κατα-
νομή δύναμης πέδησης) είναι ελαττωματικό. 
Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα ABS δεν 
μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το σύστημα πρέπει να 
ελεγχθεί σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong 
ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Ssangyong.

Όταν το σύστημα EBD δεν λειτουργεί, το όχημα 
μπορεί να είναι ασταθές κατά το απότομο φρενά-
ρισμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτε-
ρη προσοχή στις συνθήκες οδήγησης, όταν είναι 
αναμμένη αυτή η προειδοποιητική λυχνία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο 
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» 
και σβήνει με την εκκίνηση του κινητήρα.

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία υποδεικνύ-
ει ότι η στάθμη του καυσίμου στο ρεζερβου-
άρ εξαντλείται. Το σημείο ανάμματος αυτής 
της προειδοποιητικής λυχνίας μεταβάλλεται 
ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, όπως η 
οδήγηση σε στροφές και τις οδικές συνθήκες. 
Εάν αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάψει 
κατά την οδήγηση, ανεφοδιάστε αμέσως με 
καύσιμο. Ωστόσο, συνιστάται ο ανεφοδιασμός 
με καύσιμο να γίνεται προτού ανάψει αυτή η 
προειδοποιητική λυχνία.

Κατά την οδήγηση σε απότομους λόφους ή σε 
ανώμαλους δρόμους, αυτή η προειδοποιητική λυ-
χνία μπορεί να ανάψει αν η εναπομένουσα στάθμη 
του καυσίμου είναι χαμηλή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  
ΛΥΧΝΙΑ SSPS*

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν το 
σύστημα SSPS είναι ελαττωματικό. Όταν αυτή 
η προειδοποιητική λυχνία ανάψει, το τιμόνι γί-
νεται πιο βαρύ.

Τι είναι το SSPS;

Το SSPS (Υποβοήθηση συστήματος διεύθυν-
σης με ανίχνευση της ταχύτητας) είναι μια δι-
άταξη που παρέχει καλές συνθήκες οδήγησης 
και ευστάθεια του συστήματος διεύθυνσης, 
κάνοντας το τιμόνι πιο βαρύ κατά την οδήγηση 
με υψηλή ταχύτητα, και ελαφρύτερο σε στάση 
ή κατά την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα.

Αν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία του SSPS 
ή αν αισθάνεστε το τιμόνι βαρύ, ζητήστε να γίνει 
έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρόσωπο 
της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο της Ssangyong

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ*

Όταν οι πόρτες είναι κλειστές και πατηθεί το 
μπουτόν κλειδώματος / ξεκλειδώματος θυρών 
στην εξωτερική χειρολαβή της πόρτας με το 
έξυπνο κλειδί να βρίσκεται στο εσωτερικό του 
οχήματος, οι πόρτες δεν κλειδώνουν και το 
ενδεικτικό κατάστασης του έξυπνου κλειδιού 
στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει και ηχεί ο 
συναγερμός.

Αυτό το ενδεικτικό ανάβει επίσης όταν δεν βρί-
σκεται ένα επικυρωμένο κλειδί κατά τη στιγμή 
που πατάτε το διακόπτη εκκίνησης / διακοπής 
λειτουργίας του κινητήρα.

Όταν κλείσετε την πόρτα μετά την έξοδο από 
το όχημα ενώ μεταφέρετε μαζί σας το έξυπνο 
κλειδί, με το διακόπτη εκκίνησης / διακοπής 
λειτουργίας του κινητήρα σε κατάσταση ΟΝ 
ή με τον κινητήρα σε λειτουργία, το ενδεικτικό 
κατάστασης του έξυπνου κλειδιού στον πίνακα 
οργάνων αναβοσβήνει και ηχεί ο συναγερμός.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ         5-21

5

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΛΥΧΝΙΑ*

 

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο δι-
ακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» και 
πρέπει να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ χαμηλή, 
αυτή η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει 
για 70 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια παρα-
μένει αναμμένη.

Όταν αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάψει, ένα 
ή περισσότερα από τα ελαστικά έχουν σημαντικά 
χαμηλότερη πίεση. Μειώστε αμέσως την ταχύτητα 
του οχήματος, αποφύγετε τις κλειστές στροφές και 
διατηρήστε αυξημένες αποστάσεις ακινητοποίη-
σης. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε την πίεση των 
ελαστικών στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης. 
Εάν είναι απαραίτητο, εντοπίστε το ελαστικό με τη 
χαμηλή πίεση χρησιμοποιώντας το ενδεικτικό πίε-
σης ελαστικών και αντικαταστήστε το ελαστικό με 
τη χαμηλή πίεση με τη ρεζέρβα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TRIP/RESET
Πατώντας αυτόν το διακόπτη μπορείτε να δείτε τις διάφορες πληροφο-
ρίες του οχήματός σας μέσω της οθόνης LCD.

Επαναφορά (Αρχικοποίηση)
  ● Η ένδειξη για το μερικό χιλιομετρητή Α, το μερικό χιλιομετρητή Β, 

το χρόνο οδήγησης και τη μέση κατανάλωση καυσίμου θα επανέλ-
θουν στο «0» όταν πατήσετε το διακόπτη για περισσότερο από ένα 
δευτερόλεπτο.

  ● Το επίπεδο φωτισμού του πίνακα οργάνων θα αλλάξει με 6 βήματα 
(1 έως 6) με το πάτημα του διακόπτη για πάνω από ένα δευτερόλε-
πτο στη «λειτουργία φωτισμού».

ΟΘΟΝΗ LCD
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Ακολουθία λειτουργίας
Με το πάτημα του διακόπτη η οθόνη LCD εμφανίζει κάθε πληροφορία σύμφωνα με την καθορισμένη ακολουθία.

TPMS (Πίσω)

TPMS (Εμπρός)

Μερικός 
χιλιομετρητής Α

Μερικός 
χιλιομετρητής B

Απόσταση που απομένει 
με το υπάρχον καύσιμο

Χρόνος οδήγησης

Μέση κατανάλωση 
καυσίμου

Στιγμιαία 
κατανάλωση καυσίμουΦωτισμός

(ΜΕ TPMS)
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ΟΔΟΜΕΤΡΟ (ODO)

 

Η οθόνη LCD υποδεικνύει πάντα τη συνολική απόσταση που έχει δια-
νύσει το όχημα σε χιλιόμετρα (ή μίλια).

Μέγιστη ένδειξη: 999.999 χιλιόμετρα (μίλια)
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Μερικός χιλιομετρητής (Α)
 

Η οθόνη LCD δείχνει την απόσταση των με-
μονωμένων διαδρομών σε χλμ. (ή μίλια).

Μέγιστη ένδειξη: 999,9 χλμ. (μίλια)

Για να επαναφέρετε το μερικό χιλιομετρητή 
στο μηδέν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
διακόπτη μερικού χιλιομετρητή / επαναφοράς 
για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο στη 
λειτουργία Μερικός χιλιομετρητής Α. Η ένδειξη 
του μερικού χιλιομετρητή Α επανέρχεται στα 
με «0,0 χλμ. (ή μίλια)».

Μερικός χιλιομετρητής (Β)
 

Η οθόνη LCD δείχνει την απόσταση των με-
μονωμένων διαδρομών σε χλμ. (ή μίλια).

Μέγιστη ένδειξη: 9.999 χλμ. (μίλια)

Για να επαναφέρετε το μερικό χιλιομετρητή 
στο μηδέν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
διακόπτη μερικού χιλιομετρητή / επαναφοράς 
για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο στη 
λειτουργία Μερικός χιλιομετρητής Β. Η ένδειξη 
του μερικού χιλιομετρητή Β επανέρχεται στα 
με «0 χλμ. (ή μίλια)».

Απόσταση που απομένει  
με το υπάρχον καύσιμο

Η οθόνη LCD δείχνει για πόσο διάστημα 
μπορείτε να οδηγείτε το όχημά σας με 
την τρέχουσα ποσότητα καυσίμου στο 
ρεζερβουάρ καυσίμου.

Αν η απόσταση που απομένει είναι κάτω από 
50 χλμ. (30 μίλια), θα εμφανιστεί η ένδειξη «---» 
και αυτό το ενδεικτικό θα αναβοσβήνει.

Αυτή η ένδειξη πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
για αναφορά. Ανεφοδιαστείτε με καύσιμο προτού 
η βελόνα του οργάνου μέτρησης καυσίμου φτάσει 
στο «Ε».

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες συνθήκες του οχήματός σας μέσω της οθόνης LCD.
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Χρόνος οδήγησης

Ο χρόνος κίνησης δείχνει το χρόνο σε ώρες 
και λεπτά (ωω: λλ) κατά τον οποίο η ανάφλεξη 
έχει τεθεί σε λειτουργία και ο κινητήρας βρί-
σκεται σε λειτουργία από τον τελευταίο μηδε-
νισμό του χρόνου οδήγησης.

Εύρος ένδειξης: 00:00~99:59

Για να επαναφέρετε το χρόνο οδήγησης στο 
μηδέν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
διακόπτη μερικού χιλιομετρητή/επαναφοράς 
για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο στη 
λειτουργία χρόνου οδήγησης. Ο χρόνος οδή-
γησης ξεκινά από το «-00: 00».

Μέση κατανάλωση καυσίμου

Η οθόνη LCD δείχνει την μέση κατανάλωση 
καυσίμου από το μηδενισμό.

Εύρος ένδειξης: 0,0~99,9 km/ℓ (MPG, ℓ/100 km)

Για να επαναφέρετε τη μέση κατανάλωση 
καυσίμου στο μηδέν, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το διακόπτη μερικού χιλιομετρητή / 
επαναφοράς για περισσότερο από ένα δευτε-
ρόλεπτο στη λειτουργία μέσης κατανάλωσης 
καυσίμου. Η μέση κατανάλωση καυσίμου ξε-
κινά με το «--.-».

Η μέση κατανάλωση καυσίμου μηδενίζεται 
αυτόματα μετά τον ανεφοδιασμό.

Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου

Η οθόνη LCD δείχνει την στιγμιαία κατανάλω-
ση καυσίμου ανά δύο δευτερόλεπτα.

Αν η ταχύτητα του οχήματος είναι μικρότερη 
από 10 km/h ή η οι στροφές του κινητήρα είναι 
κάτω από τις 200 rpm, η στιγμιαία κατανάλω-
ση καυσίμου δεν υποδεικνύεται.

Εύρος ένδειξης: 0,0~99,9 km/ℓ
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Επίπεδο φωτισμού

Η οθόνη LCD δείχνει το επίπεδο φωτισμού 
του πίνακα οργάνων σε 6 επίπεδα.

Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το διακό-
πτη μερικού χιλιομετρητή / επαναφοράς για 
περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο στη λει-
τουργία επιπέδου φωτισμού, η ένδειξη ανα-
βοσβήνει. Για να προσαρμόσετε το επίπεδο 
φωτισμού, πατήστε στιγμιαία το διακόπτη με-
ρικού χιλιομετρητή / επαναφοράς μέχρι η οθό-
νη LCD εμφανίζει το επιθυμητό επίπεδο (1-6).

Εάν ο διακόπτης μερικού χιλιομετρητή / επα-
ναφοράς δεν πατηθεί εντός 5 δευτερολέπτων 
μετά την είσοδο στη λειτουργία αλλαγής επι-
πέδου φωτισμού, η οθόνη LCD αλλάζει τη 
λειτουργία σε λειτουργία μερικού χιλιομετρητή 
(Α).

Το επίπεδο φωτισμού ρυθμίζεται στο επίπεδο 4 
(ILL4) κατά την επανασύνδεση των καλωδίων 
της μπαταρίας μετά την αφαίρεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

TPMS

Αυτή η ένδειξη δείχνει την πίεση κάθε ελαστι-
κού.

Αυτή η ένδειξη δείχνει την πίεση των ελαστι-
κών για τους μπροστινούς τροχούς. Για να 
δείτε την πίεση των ελαστικών για τους πίσω 
τροχούς, πατήστε στιγμιαία το διακόπτη TRIP. 
Εάν η πίεση του ελαστικού δεν μπορεί να ανα-
γνωριστεί ή η πίεση των ελαστικών δεν είναι 
φυσιολογική, η ένδειξη αυτή εμφανίζει «--».

TPMS (Εμπρός)

TPMS (Πίσω)
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ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (6-ΤΑΧΥΤΟ)
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Το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματός σας διαθέτει 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 1 ταχύτητα 
όπισθεν. Για να αλλάξετε ταχύτητες, πατήστε μέχρι το τέρμα της διαδρομής του το πεντάλ του συμπλέ-
κτη. Στη συνέχεια, μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα αλλαγής ταχυτήτων στην επιθυμητή ταχύτητα. 
Μετά την αλλαγή, αφήστε αργά το συμπλέκτη.

1η ταχύτητα
Θέση για την εκκίνηση και για υψηλή δύναμη έλ-
ξης. Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι το 
τέλος της διαδρομής του και μετακινήστε το μο-
χλό αλλαγής στη θέση «1». Στη συνέχεια, αφήστε 
σιγά-σιγά το πεντάλ του συμπλέκτη, ενώ πατάτε 
ελαφρά το πεντάλ του γκαζιού για να εκκινήσετε.

Όπισθεν 
Θέση για οδήγηση με την όπισθεν.

Θέση νεκράς
Θέση για την εκκίνηση του 
κινητήρα, ακινητοποίηση και 
στάθμευση του οχήματος

2η ταχύτητα
Θέση για οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα

3η ταχύτητα
Για οδήγηση με χαμηλή ή μέτρια ταχύτητα. 
Όταν κατεβάζετε ταχύτητα από 2η σε 3η, δώστε ιδι-
αίτερη προσοχή ώστε να μην πιέσετε κατά λάθος το 
μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων προς το πλάϊ με τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιλεχθεί η 5η ταχύτητα στο κιβώτιο.

5η ταχύτητα
Θέση για οδήγηση με υψηλή ταχύτητα στον 
αυτοκινητόδρομο. Όταν κατεβάζετε ταχύτη-
τα από 5η σε 4η, δώστε ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να μην πιέσετε κατά λάθος το μοχλό 
του επιλογέα ταχυτήτων προς το πλάι με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να επιλεχθεί η 2η ταχύτητα 
στο κιβώτιο.

6η ταχύτητα
Θέση για οδήγηση με πολύ υψηλή ταχύτητα 
στον αυτοκινητόδρομο.

4η ταχύτητα
Θέση για κανονική οδήγηση και για οδήγηση 
με υψηλή ταχύτητα
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Όπισθεν

5η

4η

3η

2ηΝεκρά

1η

ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (5-ΤΑΧΥΤΟ)

Το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματός σας διαθέτει 5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 1 ταχύτητα όπισθεν. Για να αλλάξετε ταχύτητες, πατήστε 
μέχρι το τέρμα της διαδρομής του το πεντάλ του συμπλέκτη. Στη συνέχεια, μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα αλλαγής ταχυτήτων στην επιθυμητή 
ταχύτητα. Μετά την αλλαγή, αφήστε αργά το συμπλέκτη.

1η ταχύτητα
Θέση για την εκκίνηση και για υψηλή δύναμη έλξης

Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι το τέρμα 
της διαδρομής του και μετακινήστε το μοχλό αλλα-
γής στη θέση «1». Στη συνέχεια, αφήστε σιγά-σιγά 
το πεντάλ του συμπλέκτη, ενώ πατάτε ελαφρά το 
πεντάλ του γκαζιού για να εκκινήσετε.

3η ταχύτητα
Για οδήγηση με χαμηλή ή μεσαία ταχύτητα. Να 
είστε προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε κάποια μη 
εσκεμμένη αλλαγή από την 2η ταχύτητα στην 5η 
ταχύτητα, αντί της 3ης ταχύτητας.

5η ταχύτητα
Θέση για οδήγηση με πολύ υψηλή ταχύτητα στον αυτοκι-
νητόδρομο

Να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε κάποια μη εσκεμ-
μένη αλλαγή από την 5η ταχύτητα στην 2η ταχύτητα, αντί 
της 4ης ταχύτητας.

Θέση νεκράς
Θέση για την εκκίνηση του κινητήρα, ακινητοποίηση και 
στάθμευση του οχήματος

Όπισθεν
Θέση για οδήγηση με την όπισθεν

4η ταχύτητα
Θέση για κανονική οδήγηση και για 
οδήγηση με υψηλή ταχύτητα

2η ταχύτητα
Θέση για οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα
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  ● Για να εκκινήσετε τον κινητήρα σε ένα όχημα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, θα πρέπει να πατήσετε το πεντάλ του 
συμπλέκτη μέχρι το τέρμα της διαδρομής του.

  ● Θα πρέπει να σταματήσετε το όχημά σας και να πατήσετε το πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι το τέρμα της διαδρομής 
του, προτού επιλέξετε τη θέση της όπισθεν.

  ● Εάν πατάτε συχνά το πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι τα μισά της διαδρομής του, ο δίσκος του συμπλέκτη μπορεί να 
φθαρεί εύκολα. Χρησιμοποιήστε μόνο, όπως απαιτείται.

  ● Μην ακουμπάτε το πόδι σας στο πεντάλ του συμπλέκτη, όταν δεν αλλάζετε ταχύτητες.
  ● Κατά την αλλαγή από μια μεγαλύτερη ταχύτητα σε μια μικρότερη ταχύτητα, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης του στροφό-

μετρου δεν εισέρχεται στην κόκκινη ζώνη του οργάνου. Ειδικά, κατά την αλλαγή από 5η σε 4η, μετακινώντας το 
μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων υπερβολικά προς τα αριστερά μπορεί να οδηγήσει σε επιλογή της 2ης ταχύτητας. 
Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει μια ξαφνική αύξηση των στροφών του κινητήρα και μπορεί να προκληθεί βλάβη στον 
κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων.

  ● Όταν η θερμοκρασία του λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων είναι πολύ χαμηλή σε μια κρύα μέρα, μπορεί να παρουσι-
αστεί κάποια δυσκολία κατά την αλλαγή των ταχυτήτων. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.

  ● Όταν παρουσιάζεται δυσκολία στην επιλογή της 1ης ταχύτητας ή της όπισθεν, βάλτε το μοχλό του επιλογέα ταχυ-
τήτων στη θέση της νεκράς και αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά το πεντάλ και επιλέξτε 
την προβλεπόμενη ταχύτητα.

  ● Ενώ το όχημά σας κινείται, μην βάζετε το χέρι σας πάνω στο μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων παρά μόνον όταν 
θέλετε να αλλάξετε ταχύτητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η ταχύτητα μπορεί να απεμπλακεί από το κιβώτιο ταχυτήτων 
και τα εσωτερικά εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων ενδέχεται να καταστραφούν.

  ● Μην επιλέγετε ανά δύο τις υψηλότερες ταχύτητες από μια χαμηλότερη ταχύτητα. Επίσης, όταν ο κινητήρας λειτουρ-
γεί σε υψηλές στροφές, μην επιλέγετε μια χαμηλότερη ταχύτητα.

  ● Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μισού συμπλέκτη, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να πατήσετε απότομα το πεντάλ 
του γκαζιού, επειδή αυξάνεται η ισχύς του κινητήρα. Όταν το πεντάλ του γκαζιού είναι συνεχώς πατημένο στη λει-
τουργία μισού συμπλέκτη, τα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να φθαρούν ή να καταστραφούν. Η συχνή χρήση της 
λειτουργίας του μισού συμπλέκτη δεν συνιστάται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ R (ΟΠΙΣΘΕΝ) - ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
6-ΤΑΧΥΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Ο σχεδιασμός αυτού του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων προβλέπει 
έναν αναστολέα για τη διαφοροποίηση της θέσης της «1ης» και της 
«R (όπισθεν)». Για να επιλέξετε τη θέση της ταχύτητας «R», θα πρέπει 
πρώτα να περάσετε από τη θέση της «1ης» ταχύτητας και από τον 
αναστολέα προκειμένου να μπορέσετε να επιλέξετε την ταχύτητα «R».

  ● Η θέση επιλογής της ταχύτητας «R» βρίσκεται στην αριστερή πλευ-
ρά της θέσης επιλογής της «1ης» ταχύτητας.

  ● Αφού το όχημα έχει ακινητοποιηθεί, πιέστε το μοχλό του επιλογέα 
ταχυτήτων προς την αριστερή πλευρά της θέσης της «1ης» ταχύτη-
τας περνώντας τον αναστολέα και στη συνέχεια, τραβήξτε το μοχλό 
του επιλογέα ταχυτήτων προς τα πάνω.

  ● Αν προσπαθήσετε να επιλέξετε την «1η» ταχύτητα πολύ γρήγορα, υπάρχει 
η πιθανότητα να επιλέξετε την «R (Όπισθεν)» αντί της «1ης» ταχύτητας.

  ● Όταν έχει ολοκληρωθεί η επιλογή της «R» , στον πίνακα οργάνων θα πρέ-
πει να εμφανιστεί το ενδεικτικό «R» και θα πρέπει να ακουστεί ένα ηχητικό 
σήμα προειδοποίησης. Εάν το ηχητικό σήμα προειδοποίησης δεν ακούγε-
ται όταν επιλέξετε τη θέση της R (Όπισθεν), ζητήστε να γίνει έλεγχος του 
συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της Ssangyong το συντομότερο δυνατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Όταν χρειαστεί να επιβραδύνετε σε έντονη κυκλοφορία ή κατά την οδήγηση 
σε απότομους λόφους, κατεβάστε ταχύτητα για να μεταφέρετε το φορτίο 
στον κινητήρα. Το κατέβασμα της ταχύτητας μειώνει την πιθανότητα σβη-
σίματος του κινητήρα και παρέχει καλύτερη επιτάχυνση, όταν θα πρέπει 
να αυξήσετε ξανά την ταχύτητα του οχήματος. Όταν το όχημα κινείται σε 
κατηφορικές διαδρομές, το κατέβασμα της ταχύτητας παρέχει μια ασφαλή 
ταχύτητα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος πέδησης.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Πάντα να τραβάτε το χειρόφρενο μέχρι το τέρμα της διαδρομής του και 
να σβήνετε τον κινητήρα αφού σταθμεύετε. Επιλέξτε την 1η ταχύτητα 
στο κιβώτιο ταχυτήτων όταν το όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδο 
έδαφος ή σε ανηφόρα, και την «R» σε κατηφόρα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
Το πεντάλ του συμπλέκτη πρέπει να πατηθεί μέχρι το τέρμα της δια-
δρομής του πριν από τη αλλαγή. Το πεντάλ του συμπλέκτη πρέπει να 
απελευθερωθεί πλήρως κατά την οδήγηση. Μην ακουμπάτε το πόδι 
σας στο πεντάλ του συμπλέκτη κατά την οδήγηση. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει άσκοπη φθορά στο σύστημα του συμπλέκτη. Μην πατάτε 
το πεντάλ του συμπλέκτη γρήγορα και επανειλημμένα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΚΑΤΑ  
ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ
Όταν οδηγείτε σε μια απότομη ανηφόρα, είναι ασφαλέστερο να χρησιμο-
ποιήσετε το χειρόφρενο ως εξής: Τραβήξτε το χειρόφρενο, ακολουθήστε 
τα βήματα (Όχημα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: τα βήματα 1-3, και 
απελευθερώστε το χειρόφρενο όταν το όχημα αρχίζει να κινείται.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ή ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ
1.   Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη και το πεντάλ των φρένων, εκκι-

νήστε τον κινητήρα και μετακινήστε το μοχλό του επιλογέα ταχυτή-
των στη θέση της 1η ταχύτητας (όπισθεν για αναστροφή).

2.   Εάν το πεντάλ του συμπλέκτη απελευθερωθεί ελαφρώς με το πεντάλ 
φρένων πατημένο, οι στροφές του κινητήρα αυξάνονται. (Η αύξηση 
στροφών του κινητήρα ποικίλει ανάλογα με την κλίση του δρόμου).

KE 

Αύξηση στροφών 
του κινητήρα

Απελευθερώστε ελαφρώς 
το πεντάλ του συμπλέκτη

3.   Το όχημα αρχίζει να κινείται ομαλά, αν πατήσετε το πεντάλ του γκα-
ζιού, ενώ απελευθερώνετε το πεντάλ των φρένων, αφού ελέγξετε 
ότι οι στροφές του κινητήρα αυξάνονται.

4.   Απελευθερώστε εντελώς το πεντάλ του συμπλέκτη αφού ξεκινήσει 
το όχημα.

  ● Ένα όχημα που εξοπλίζεται με ESP διαθέτει επίσης τη λειτουργία HSA 
(Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα). Η λειτουργία HSA εμποδίζει το 
όχημα από το να ολισθήσει προς τα πίσω επενεργώντας αυτόματα στα 
φρένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Τα φρένα απελευθερώνονται όταν πα-
τηθεί το πεντάλ του γκαζιού ή μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.

  ● Η λειτουργία HSA δεν είναι διαθέσιμη όταν ξεκινάτε το όχημα με τη σχέση 
«Reverse» σε ανηφόρα ή με τη σχέση «Drive» σε κατηφόρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το HSA ενεργοποιείται μόνο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, συνεπώς κατά την 
εκκίνηση του οχήματος να πατάτε πάντοτε το πεντάλ του γκαζιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ*

Θέση σχέσης
  ● Ρ : Στάθμευση

  ● R : Όπισθεν

  ● Ν : Νεκρά

  ● D : Οδήγηση

Διακόπτης λειτουργίας
  ● W : Λειτουργία χειμώνα

  ● S : Κανονική λειτουργία

Χρησιμοποιήστε την κανονική 
λειτουργία υπό κανονικές συν-
θήκες οδήγησης.

Επιλογή χειροκίνητης  
αυτόματης λειτουργία αλλαγής ταχυτήτων

  ● D : Αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης

  ● Μ : Χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων

Διακόπτης αλλαγής ταχύτητας σε θέση 
«Μ» (Χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων)
Η αλλαγή της ταχύτητας μπορεί να γίνει μετακινώ-
ντας αυτόν το διακόπτη προς τα εμπρός και προς 
τα πίσω, όταν ο μοχλός του επιλογέας σχέσεων 
βρίσκεται στη θέση «Μ».

Οπή κουμπιού απελευθέρωσης  
κλειδώματος αλλαγής σχέσης, όταν η 
σχέση είναι ασφαλισμένη στη θέση «Ρ»
Εάν δεν μπορείτε να μετακινήσετε τον μοχλό του 
επιλογέα από τη θέση «Ρ», προσπαθήστε να με-
τακινήσετε το μοχλό, ενώ πιέζετε προς τα κάτω 
εδώ με ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα στυλό 
διαρκείας. Για την ασφάλειά σας, σβήστε τον κινη-
τήρα και πατήστε το πεντάλ των φρένων προτού το 
επιχειρήσετε.
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Εκκίνηση και ξεκίνημα
1.   Πάντοτε να εκκινείτε τον κινητήρα, ενώ ο μοχλός του επιλογέα βρί-

σκεται στη θέση «Ρ» και το πεντάλ των φρένων είναι πατημένο. Για 
την ασφάλειά σας, αποφύγετε την εκκίνηση του κινητήρα από τη 
θέση «Ν» ακόμα κι αν μπορείτε να το κάνετε.

2.   Ελέγξτε το κατά πόσον οι στροφές του κινητήρα είναι στο φυσιολο-
γικό εύρος λειτουργίας (κάτω των 1.000 σ.α.λ.). Κρατήστε πατημέ-
νο το πεντάλ των φρένων και επιλέξτε τη σχέση «D» ή «R».

3.   Περιμένετε για μερικά δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε με το πεντάλ 
των φρένων πατημένο.

4.   Για να μετακινήσετε το όχημα, απελευθερώστε το πεντάλ των φρέ-
νων και πατήστε σταδιακά το πεντάλ του γκαζιού.

  ● Για την ασφάλειά σας, πάντα να πατάτε το πεντάλ του φρένου προτού με-
τακινήσετε το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων με το όχημα σταματημένο.

  ● Ποτέ μην πατάτε το πεντάλ του γκαζιού κατά τη μετακίνηση του μοχλού του 
επιλογέα ταχυτήτων.

  ● Αν πρέπει να σταματήσετε σε ένα λόφο, πατήστε καλά το πεντάλ των φρένων.
  ● Κατά την εκκίνηση του κινητήρα με το πεντάλ του γκαζιού πατημένο, το 

όχημά σας μπορεί να κινηθεί απότομα και να προκληθεί ατύχημα.
  ● Όταν απελευθερώνετε το χειρόφρενο, ενώ ο κινητήρας λειτουργεί σε υψη-

λές στροφές, το όχημά σας μπορεί να κινηθεί απότομα. Ως εκ τούτου, περι-
μένετε έως ότου σταθεροποιηθούν οι στροφές του κινητήρα.

  ● Για να αποφευχθούν τυχόν μηχανικές βλάβες ή ατυχήματα, ποτέ μην επιλέ-
γετε τη σχέση «Ρ» ή «Ν» ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση.

  ● Όταν οδηγείτε με υψηλή ταχύτητα, οποιαδήποτε ξαφνική προσπάθεια αλ-
λαγής ταχύτητας από μια μεγαλύτερη σε μια μικρότερη ταχύτητα μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο όχημα. Επιπλέον, το όχημά σας μπορεί να 
χάσει την ευστάθειά του και βρεθείτε σε υψηλό κίνδυνο.

  ● Οι υψηλές στροφές του κινητήρα μπορεί να προκαλέσουν την απότομη κί-
νηση του οχήματός σας από τη θέση στάθμευσης. Για να αποφευχθεί κάτι 
τέτοιο, περιμένετε έως ότου σταθεροποιηθούν οι στροφές του κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Μην ξεκινάτε απότομα ή ανεβάζετε απότομα τις στροφές του κινητήρα μετά 
την αλλαγή στη θέση «D». Διαφορετικά, το κιβώτιο ταχυτήτων μπορεί να 
υποστεί βλάβη. Ειδικά, όταν ξεκινάτε μετά από στάση, περιμένετε για λίγο 
μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό «D» με το πεντάλ φρένων πατημένο.

  ● Όταν οδηγείτε σε κατηφόρα, ποτέ μην μετατοπίζετε το μοχλό του επιλογέα 
ταχυτήτων στη θέση «Ν». Αν προσπαθήσετε να μετακινήσετε το μοχλό στη 
θέση «D» από τη θέση «Ν», η ξαφνική εμπλοκή της ταχύτητας μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.

  ● Ακόμα κι αν μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα με το μοχλό του επιλογέα 
στις θέσεις «Ρ» ή «Ν», για την ασφάλειά σας, πάντοτε να εκκινείτε τον 
κινητήρα με το μοχλό του επιλογέα στη θέση «Ρ».

  ● Ποτέ μην επιλέγετε τη σχέση «R» όταν το όχημα κινείται.
  ● Η μονάδα ελέγχου κινητήρα (ECU) είναι ένας τύπος ηλεκτρονικής μονάδας 

ελέγχου η οποία καθορίζει την ποσότητα του καυσίμου, το χρονισμό της 
ανάφλεξης και άλλες παραμέτρους που χρειάζεται ένας κινητήρας εσωτερι-
κής καύσης για να συνεχίσει να λειτουργεί. Για το λόγο αυτό, ο ECU μπορεί 
να παράγει έναν ελαφρό κραδασμό και μικρό θόρυβο για ένα σύντομο χρο-
νικό διάστημα κατά τη διάρκεια του ρελαντί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν 
αποτελεί ένδειξη προβλήματος του οχήματός σας.

  ● Ο χρονισμός αλλαγής ταχυτήτων μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις 
συνθήκες οδήγησης, όπως οι δρόμοι, η θέση του επιλογέα ταχυτήτων, η 
ταχύτητα του οχήματος και η επιτάχυνση. Αυτό γίνεται ώστε να παρέχεται 
μια ομαλή αλλαγή ταχυτήτων, καλή οικονομία καυσίμου και η βέλτιστη από-
δοση του οχήματος.

  ● Όταν μετακινείτε το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση «Ρ» σε μια 
απότομη ανηφόρα από τη θέση στάσης, μπορεί να αισθανθείτε χτύπημα 
και θόρυβο. Αυτά προέρχονται από το μηχανισμό του χειρόφρενου και δεν 
συνιστούν βλάβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
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Φαινόμενο ερπυσμού

Χωρίς να πατάτε το πεντάλ του γκαζιού, το όχημά σας μπορεί να 
κινηθεί αργά αν ο μοχλός του επιλογέα βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
άλλη θέση εκτός από τις θέσεις «Ρ» ή «Ν». Αυτό ονομάζεται φαι-
νόμενο ερπυσμού. Μπορείτε να ελέγξετε την κίνηση του οχήματός 
σας μόνο πατώντας το φρένο σε έντονη κυκλοφορία ή σε περιορι-
σμένους χώρους.

  ● Σε μια απότομη κατηφόρα ή ανηφόρα, το όχημά σας μπορεί να κινηθεί 
προς την αντίθετη κατεύθυνση από την επιθυμητή, παρά το φαινόμενο ερ-
πυσμού. Όταν σταματάτε σε έναν απότομο λόφο, πάντοτε να πατάτε το 
πεντάλ των φρένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργία κατεβάσματος ταχύτητας (Kickdown)

Αν χρειαστεί να επιταχύνει γρήγορα, πατήστε το πεντάλ του γκα-
ζιού μέχρι το τέρμα της διαδρομής του. Στη συνέχεια, θα επιλεχθεί 
αυτόματα μια μικρότερη ταχύτητα. Αυτό ονομάζεται λειτουργία κα-
τεβάσματος ταχύτητας (Kickdown).

  ● Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία kickdown κατά την οδήγηση σε ολισθη-
ρούς δρόμους ή σε δρόμους με απότομες στροφές.

  ● Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία kickdown πολύ συχνά, η αντοχή και η 
κατανάλωση καυσίμου του οχήματος θα επιδεινωθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πέδηση κινητήρα

Όταν απελευθερώνετε το πεντάλ του γκαζιού ενώ το όχημα βρίσκε-
ται σε κίνηση, οι στροφές του κινητήρα μειώνονται. Αυτή η μειωμέ-
νη των στροφών του κινητήρα δημιουργεί μια πρόσθετη δύναμη 
πέδησης. Σε μια κατηφορική διαδρομή, η εμπλοκή μιας μικρότε-
ρης ταχύτητας μπορεί να επιφέρει τη λειτουργία του κινητήρα με 
χαμηλότερες στροφές και τελικά να επιβραδύνει την ταχύτητα του 
οχήματος. Με τη χρήση αυτής της πέδησης κινητήρα, μπορείτε να 
μειώσετε την ταχύτητα του οχήματος σας, χωρίς υπερβολική χρήση 
του συστήματος φρένων. Όσο μικρότερη η ταχύτητα, τόσο μεγαλύ-
τερη η δύναμη πέδησης.

  ● Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά το πεντάλ των φρένων, ενώ οδηγείτε σε 
μια κατηφορική διαδρομή μεγάλου μήκους. Το σύστημα πέδησης θα υπερ-
θερμανθεί, δημιουργώντας αεριοθύλακες ή το φαινόμενο της εξασθένησης, 
και θα υπάρξει απώλεια της δύναμη πέδησης.

  ● Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πέδηση του κινητήρα δεν λειτουργεί όταν ο 
μοχλός του επιλογέα ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση «Ν».

  ● Αποφύγετε οποιαδήποτε απότομη πέδηση του κινητήρα σε ολισθηρούς 
δρόμους, διαφορετικά τα ελαστικά μπορεί να γλιστρήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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P: ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη θέση για να σταθμεύσετε το όχημά σας, για να 
εκκινήστε τον κινητήρα, για να προθερμάνετε τον κινητήρα ή να παρα-
μείνετε σε μια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να αλλάξετε σε 
οποιαδήποτε άλλη θέση, πατήστε το πεντάλ των φρένων με το διακόπτη 
ανάφλεξης στη θέση «ON».

  ● Ποτέ μην αλλάζετε σε θέση «Ρ» όταν το όχημα κινείται, διαφορετικά το κι-
βώτιο ταχυτήτων θα υποστεί βλάβη. Σταματήστε το όχημα τελείως πριν την 
αλλαγή σε «Ρ».

  ● Για την αλλαγή από τη θέση «Ρ» σε κάποια άλλη θέση, ο διακόπτης ανά-
φλεξης πρέπει να γυρίσει στη θέση «ON» και θα πρέπει να πατηθεί το 
πεντάλ των φρένων. Τυχόν βίαιη προσπαθεί να μετακινήσετε το μοχλό του 
επιλογέα από τη θέση «Ρ» χωρίς αυτές τις δύο διαδικασίες μπορεί να προ-
καλέσει βλάβη στο μοχλό του επιλογέα και το κιβώτιο ταχυτήτων.

  ● Μην χρησιμοποιείτε τη θέση «Ρ» αντί του χειρόφρενου. Πάντοτε να επιβε-
βαιώνετε ότι ο μοχλός αλλαγής βρίσκεται στη θέση «Ρ» και να τραβάτε το 
χειρόφρενο μέχρι το τέρμα της διαδρομής του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

Για την αλλαγή από τη θέση «P», ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να 
γυρίσει στη θέση ON και το πεντάλ των φρένων πρέπει να είναι πατη-
μένο. Εάν δεν μπορείτε να απεμπλέξετε τη θέση «Ρ» με το διακόπτη 
ανάφλεξης στη θέση ON, και το πεντάλ των φρένων πατημένο:
1.  Γυρίστε την ανάφλεξη σε θέση OFF και τραβήξτε το χειρόφρενο.
2.   Πιέστε προς τα κάτω την οπή του κουμπιού απελευθέρωσης κλει-

δώματος αλλαγής σχέσης με μια ράβδο, όπως ένα στυλό. Στη συ-
νέχεια, μετακινήστε τον μοχλό στη θέση «Ν».

3.   Εκκινήστε τον κινητήρα, απελευθερώστε το χειρόφρενο και μετακι-
νήστε το μοχλό στη θέση «D» για να ξεκινήσετε.

Αν ο μοχλός του επιλογέας έχει μπλοκάρει στη θέση «Ρ», απελευθερώστε τον, 
ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες και συντηρήστε το όχημά σας στον πλη-
σιέστερο αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Ssangyong.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΧΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΧΕΣΕΩΝ
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R: ΘΕΣΗ ΟΠΙΣΘΕΝ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη θέση για οδήγηση με την όπισθεν.

Για αλλαγή σε «R» από «Ρ» ή «Ν», σταματήστε τελείως το όχημα και 
πατήστε το πεντάλ των φρένων. Όταν ο μοχλός του επιλογέα βρίσκεται 
στη θέση «R», το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης θα ενεργοποι-
ηθεί (εάν διατίθεται).

  ● Ποτέ μην επιλέγετε τη σχέση «R» όταν το όχημα κινείται.
  ● Σημειώσετε ότι το όχημα μπορεί να κινηθεί αργά προς τα πίσω, όταν ο 

μοχλός του επιλογέα βρίσκεται στη θέση «R».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ν: ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΑΣ

Δεν υπάρχει μεταφορά ισχύος σε αυτή τη θέση.

Σε αυτή τη θέση, ο κινητήρας δεν μεταφέρει την ισχύ στους τροχούς και 
το όχημα δεν θα κινηθεί σε επίπεδο έδαφος. Ωστόσο, για λόγους ασφα-
λείας, πατάτε το πεντάλ των φρένων όταν ο επιλογέας βρίσκεται σε αυτή 
τη θέση. Για αλλαγή σε «D» ή «R» από τη θέση «Ν» μετά την ακινητο-
ποίηση του οχήματος, θα πρέπει να πατήσετε το πεντάλ των φρένων.

  ● Αν πρέπει να σταματήσετε σε ένα λόφο και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη 
θέση της νεκράς, πατήστε σταθερά το πεντάλ των φρένων.

  ● Ποτέ μην προσπαθήσετε να μετακινήσετε το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων 
στη θέση «Ν» όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση.

  ● Ποτέ μην αλλάζετε σε «Ν» από τη θέση «D» ή αντίστροφα, όταν το όχημα 
κινείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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D: ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη θέση για κανονικές συνθήκες οδήγησης. Το 
κιβώτιο ταχυτήτων πραγματοποιεί αυτόματα τις αλλαγές από την 1η 
ταχύτητα έως και την 6η ταχύτητα ανάλογα με το βαθμό που πατάτε το 
πεντάλ του γκαζιού και την ταχύτητα του οχήματος.

  ● Μην ξεκινάτε απότομα ή ανεβάζετε απότομα τις στροφές του κινητήρα μετά 
την αλλαγή στη θέση «D», διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο 
κιβώτιο ταχυτήτων. Ειδικά, όταν ξεκινάτε σε ανηφόρα μετά από στάση και 
στάθμευση του οχήματος, περιμένετε για λίγο μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό 
«D» με πατημένο το πεντάλ των φρένων.

  ● Ακόμα και όταν έχει επιλεγεί η σχέση «D», το όχημα μπορεί να κυλήσει 
προς τα πίσω σε μια ανηφόρα, ανάλογα με τις κλίσεις, συνεπώς θα πρέπει 
να πατάτε το πεντάλ των φρένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σημειώστε ότι το όχημα μπορεί σιγά-σιγά να προχωρήσει προς τα εμπρός σε 
επίπεδο έδαφος όταν ο μοχλός του επιλογέα βρίσκεται στη θέση «D».

ΠΡΟΣΟΧΗ
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M: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Εάν ο μοχλός του επιλογέας σχέσεων βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπο-
ρείτε να αλλάξετε ταχύτητες χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το διακόπτη 
αλλαγής ταχύτητας στο μοχλό και τους διακόπτες αλλαγής ταχύτητας 
και στις δύο πλευρές του τιμονιού.

Εάν ο μοχλός του επιλογέας σχέσεων μετακινηθεί προς τη θέση «Μ» κατά λά-
θος κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η επιλεγμένη ταχύτητα μπορεί να αλλάξει 
σε μια άλλη ταχύτητα θέτοντας σε κίνδυνο την οδηγική ασφάλεια. Προσέξτε να 
μην αγγίζετε το μοχλό του επιλογέα ενώ οδηγείτε (ειδικά το χειμώνα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το ανέβασμα της ταχύτητας πρέπει να γίνει σωστά και σύμφωνα με τις συν-
θήκες του δρόμου, φροντίζοντας να διατηρείτε τις στροφές του κινητήρα κάτω 
από την κόκκινη ζώνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων
Η επιλεγμένη ταχύτητα μετάδοσης κίνησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω 
του διακόπτη αλλαγής ταχύτητας αφού μετακινήσετε το μοχλό του επι-
λογέα ταχυτήτων από τη θέση «D» στη θέση «Μ».

Εάν ο μοχλός του επιλογέα ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση «Μ» κατά 
την οδήγηση, η ταχύτητα αλλάζει προς τα κάτω στην επόμενη μικρό-
τερη ταχύτητα.

Για την αποφυγή κάποιου τραντάγματος κατά την αλλαγή της ταχύτητας και 
για την προστασία του συστήματος, σε ορισμένες περιπτώσεις, η τρέχουσα 
ταχύτητα μπορεί να μην αλλάξει προς την μικρότερη ταχύτητα, ακόμη και αν 
ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση «Μ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Ανέβασμα ταχύτητας

Κατέβασμα ταχύτητας

Κατέβασμα 
ταχύτητας

Ανέβασμα 
ταχύτητας

ΤΥΠΟΣ Α

Χρήση της πέδησης κινητήρα
Για να χρησιμοποιήσετε την πέδηση του κινητήρα, μετακινήστε πρώτα 
το μοχλό του επιλογέα στη θέση «Μ», στη συνέχεια με τη βοήθεια του 
διακόπτη αλλαγής ταχύτητας επιλέξτε την επόμενη χαμηλότερη ταχύ-
τητα στην οποία επιτρέπεται η αλλαγή.

  ● Λειτουργήστε το διακόπτη αλλαγής ταχύτητας μόνο μια φορά σε κάθε πε-
ρίπτωση. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το διακόπτη, η ταχύτητα 
μπορεί να αλλάξει διάφορες θέσεις διαδοχικά.

  ● Η απότομη της πέδησης του κινητήρα μπορεί να επιφέρει αστάθεια στην 
οδήγηση. Μην χρησιμοποιείτε την πέδηση του κινητήρα απότομα, ιδίως 
κατά την οδήγηση σε δρόμους που είναι καλυμμένοι με χιόνι ή πάγο.

  ● Ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, κατά τη διάρκεια της πέδησης του κι-
νητήρα μπορεί να επιλεγεί μια μη αναμενόμενη ταχύτητα. Σε αυτήν την 
περίπτωση, μπορείτε να αισθανθείτε το τράνταγμα κατά την αλλαγή. Ως 
εκ τούτου, χρησιμοποιήστε με προσοχή την επίδραση της πέδησης του 
κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διακόπτες αλλαγής ταχύτητας στο τιμόνι

Διακόπτης αλλαγής ταχύτητας στο μοχλό του επιλογέα 
σχέσης
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

  ● Θέση 1ης ταχύτητας

 Χρησιμοποιήστε την σε ένα τραχύ δρόμο, σε μια ορει-
νή διαδρομή και σε απότομους λόφους. Η επίδραση 
της πέδησης του κινητήρα σε απότομους λόφους είναι 
διαθέσιμη.

  ● Θέση 2ης ταχύτητας

 Χρησιμοποιήστε την σε μια ήπια κλίση μεγάλου μή-
κους. Η επίδραση της πέδησης του κινητήρα είναι δι-
αθέσιμη.

  ● Θέση 3ης ταχύτητας

 Χρησιμοποιήστε την σε μια ήπια κλίση μεγάλου μή-
κους. Η επίδραση της πέδησης του κινητήρα είναι δι-
αθέσιμη.

  ● Θέση 4ης ταχύτητας

Χρησιμοποιήστε την σε μια ήπια κλίση μεγάλου μήκους.

  ● Θέση 5ης ταχύτητας

Θέση χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων

  ● Μην κατεβάζετε απότομα ταχύτητα (3η, 2η ή 1η) όταν το όχημα κινείται με 
υψηλή ταχύτητα (D ή 4η), διαφορετικά το όχημα μπορεί να υποστεί σοβαρή 
ζημιά. Επίσης, το όχημα μπορεί να γλιστρήσει, με αποτέλεσμα κάποιο ατύ-
χημα (ειδικά σε ολισθηρό οδόστρωμα).

  ● Εάν υπάρξει υπέρβαση των μέγιστων στροφών χαμηλού εύρους, όταν ο 
μοχλός του επιλογέα βρίσκεται στις χαμηλές ταχύτητες, το κιβώτιο ταχυτή-
των μπορεί να υποστεί βλάβη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το διακόπτη αλλαγής ταχύτητας, η 
ταχύτητα μπορεί να αλλάξει διάφορες θέσεις διαδοχικά.

  ● Σημειώστε ότι μπορείτε να ανεβάσετε ταχύτητα εάν πατήσετε πλήρως το 
πεντάλ του γκαζιού κατά την οδήγηση με 1η, 2η, 3η και 4η ταχύτητα.

  ● Εάν εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη στο διακόπτη αλλαγής ταχύτητας, 
υπάρχει περίπτωση να μη γίνει η αλλαγή της ταχύτητας για την προστασία 
του συστήματος του οχήματος. Συνιστάται η μαλακή και ομαλή λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανέβασμα ταχύτητας

Κατέβασμα ταχύτητας

Κατέβασμα 
ταχύτητας

Ανέβασμα 
ταχύτητας

ΤΥΠΟΣ Α
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργία χειμώνα (W)
  ● Για να επιλέξετε τη λειτουργία χειμώνα, πατήστε το διακόπτη λει-

τουργίας. Το ενδεικτικό λειτουργίας χειμώνα (W) ανάβει στον πίνα-
κα οργάνων. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε 
ξανά το διακόπτη. Το ενδεικτικό σβήνει.

  ● Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ξεκινήσετε ομαλά σε ένα 
παγωμένο και ολισθηρό δρόμο.

  ● Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν σταματάτε σε ένα ανηφορικό 
δρόμο δεδομένου ότι το όχημα δεν κυλήσει προς τα πίσω.

Κανονική λειτουργία (S)
Χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία, για κανονικές συνθήκες οδή-
γησης.

Διακόπτης λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε την κανονική λει-
τουργία για κανονικές συνθήκες οδή-
γησης και χρησιμοποιήστε τη λειτουρ-
γία χειμώνα σε ολισθηρούς δρόμους.

Λειτουργία χειμώνα
Σε αυτή τη λειτουργία, το όχημα μπορεί να ξεκινήσει με τη 2η ταχύτη-
τα (εμπροσθοπορεία) ή την 1η ταχύτητα (οπισθοπορεία). Χρησιμο-
ποιήστε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση εκκίνησης σε ολισθηρούς 
δρόμους για την ελαχιστοποίηση της ολίσθησης των ελαστικών.

Πώς να ξεκινήσετε το όχημα με 2η ταχύτητα εμπρο-
σθοπορείας / 1η ταχύτητα οπισθοπορείας
1.   Πατήστε το τμήμα «W» του διακόπτη λειτουργίας για να επιλέξετε 

τη λειτουργία χειμώνα.
2.   Τοποθετήστε το μοχλό του επιλογέα στη θέση «D» και ελέγξτε εάν το 

ενδεικτικό του μοχλού αλλαγής ταχυτήτων εμφανίζει την ένδειξη «D».
3.   Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε το όχημα με τη 2η ταχύτητα εμπρο-

σθοπορείας.
4.   Τοποθετήστε το μοχλό του επιλογέα στη θέση «R» για να ξεκινήσε-

τε το όχημα με την 1η ταχύτητα οπισθοπορείας.

Ακόμα και όταν έχει επιλεγεί η σχέση «D», το όχημα μπορεί να κυλήσει προς 
τα πίσω σε μια ανηφόρα, ανάλογα με τις κλίσεις, συνεπώς θα πρέπει να πα-
τάτε το πεντάλ των φρένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ (W) / ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (S)
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Όταν το κιβώτιο ταχυτήτων παρουσιάζει κάποια ηλεκτρική ή μηχανική 
βλάβη, το κιβώτιο ταχυτήτων λειτουργεί σε λειτουργία ασφαλείας ώστε 
να διατηρούνται οι ελάχιστες συνθήκες οδήγησης και να προληφθεί η 
πρόκληση βλάβης στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Όταν το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ελαττωματικό, τα συμπτώματα που 
μπορεί να προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

  ● Ισχυρό τράνταγμα κατά τη μετακίνηση του μοχλού του επιλογέα
  ● Μειωμένη κινητήρια ισχύς κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες
  ● Σταθερή θέση ταχύτητας κατά τη διάρκεια της οδήγησης (το όχημα 

δεν μπορεί να επιταχύνει)

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας
1.   Σταθμεύστε το όχημα και τοποθετήστε το μοχλό του επιλογέα στη 

θέση «Ρ».
2.   Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε για περισσότερο από 10 δευτε-

ρόλεπτα.
3. Εκκινήστε τον κινητήρα.

Συμπτώματα μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας 
ασφαλείας

  ● Εάν το όχημα λειτουργεί κανονικά μετά την απενεργοποίηση, τα 
προβλήματα έχουν διορθωθεί.

  ● Εάν η ταχύτητα είναι σταθερή στη θέση «D», το σύστημα πρέπει να 
ελεγχθεί σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Αν παρουσιαστούν οποιαδήποτε συμπτώματα που προκαλούνται από μη-
χανικές ή ηλεκτρικές βλάβες στο κιβώτιο ταχυτήτων, σταματήστε αμέσως 
το όχημα και απενεργοποιήστε την λειτουργία ασφαλείας.

  ● Εάν εξακολουθεί να υπάρχει μη φυσιολογική λειτουργία του κιβωτίου 
ταχυτήτων, το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί σε έναν αντιπρόσωπο της 
Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Αν το μηχανικό ή το ηλεκτρικό πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, το σύ-
στημα πρέπει να ελεγχθεί σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)



6-18 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

Απόσταση μέχρι το εμπόδιο Διάστημα συναγερμού

πάνω από 1,2 m Κανένας συναγερμός

80~120cm
περ. 
0,26 δευτ.

195ms
65ms

50cm ~ 80cm
περ. 
0,13 δευτ.

65ms 65ms

30cm ~ 50cm ο συναγερμός 
συνεχίζει να ηχείΑισθητήρας 

ανίχνευσης εμποδίων

Όταν ο μοχλός του επιλογέα σχέσεων μετακινηθεί στη θέση «R», το 
σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης είναι ενεργοποιείται και οι αισθη-
τήρες στον πίσω προφυλακτήρα ανιχνεύουν την απόσταση από οποι-
οδήποτε εμπόδιο. Μπορείτε να υπολογίσετε την απόσταση του οχή-
ματός σας από το εμπόδιο από τον ήχο προειδοποίησης. Το διάστημα 
του συναγερμού γίνεται πιο σύντομο καθώς το όχημά σας πλησιάζει 
το αντικείμενο.

Αισθητήρας ανίχνευσης εμποδίων
Όταν μετακινείτε το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «R», ο 
συναγερμός ηχεί ανάλογα με την απόσταση ανάμεσα στο εμπόδιο και 
το όχημα.

Διάστημα συναγερμού

  ● Ο συναγερμός δεν ηχεί όταν η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του 
εμποδίου είναι μικρότερη από 30 cm. Ωστόσο, εάν ο αισθητήρας ανιχνεύει 
το προφανές εμπόδιο, ο συναγερμός συνεχίζει να ηχεί.

  ● Μην βασίζεστε στο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης όταν ο μοχλός του 
επιλογέα ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση «R». Οδηγήστε προς τα πίσω, 
ενώ ελέγχετε το πίσω μέρος του οχήματός σας.

  ● Εάν ο βομβητής ηχεί ασυνήθιστα ή ακούγεται για περισσότερο από 3 δευ-
τερόλεπτα, όταν μετακινήσετε το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων στη θέση 
«R», το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης είναι ελαττωματικό. Ζητήστε 
να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή 
σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Μπορεί να υπάρχουν ± 10 cm ανοχής στην απόσταση με το εμπόδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ*
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Απόσταση μέχρι το εμπόδιο Διάστημα συναγερμού

πάνω από 1,2 m Κανένας συναγερμός

80~120cm
περ. 
0,26 δευτ.

195ms
65ms

50cm ~ 80cm
περ. 
0,13 δευτ.

65ms 65ms

30cm ~ 50cm ο συναγερμός 
συνεχίζει να ηχείΑισθητήρας 

ανίχνευσης εμποδίων

Θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους κα-
θρέφτες ή να γυρίζετε το κεφάλι σας. Κατά την κίνηση 
με την όπισθεν, να τηρείτε τις κοινές προφυλάξεις.

  ● Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης είναι ένα συμπληρωμα-
τικό σύστημα για να σας βοηθήσει στους ελιγμούς στάθμευσης. 
Δεν προορίζεται για να αντικαθιστά την προσοχή του οδηγού.

  ● Μην πιέζετε ή τραντάζετε τους αισθητήρες χτυπώντας τους ή 
χρησιμοποιώντας ένα πιστόλι νερού υψηλής πίεσης κατά το 
πλύσιμο. Οι αισθητήρες μπορεί να υποστούν ζημιά.

  ● Κανονικά, όταν επιλέγετε τη θέση «R» με την ανάφλεξη σε 
θέση «ON», ο συναγερμός ηχεί «μπιπ» μία φορά.

  ● Αν ο συναγερμός ηχήσει για 3 δευτερόλεπτα όταν επιλέγετε τη 
θέση «R» με τον κινητήρα σε λειτουργία ή την ανάφλεξη σε 
θέση «ON», αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία 
στο σύστημα. Ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος υποβο-
ήθησης στάθμευσης από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή 
σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

Το διάστημα του συναγερμού γίνεται πιο σύντομο κα-
θώς το όχημά σας πλησιάζει το αντικείμενο.
►  Ορισμένα εμπόδια που οι αισθητήρες δεν μπορούν να 

ανιχνεύσουν
  ● Λεπτά και στενά αντικείμενα, όπως καλώδια, σχοινιά, ή αλυσίδες
  ● Βαμβάκι, σφουγγάρι, ρούχα, χιόνι που απορροφούν τα κύματα 

υπερήχων.
  ● Εμπόδια που βρίσκονται χαμηλότερα από τον προφυλακτή-

ρα: Αποχετεύσεις ή λίμνες νερού

► Ο αισθητήρας δεν μπορεί να ανιχνεύσει
  ● Όταν το τμήμα ανίχνευσης είναι παγωμένο.
  ● Όταν το τμήμα ανίχνευσης καλύπτεται από τη βροχή, σταγό-

νες νερού, χιόνι ή λάσπη.

► Ασθενές πεδίο ανίχνευσης
  ● Όταν καλύπτονται εν μέρει από χιόνι ή λάσπη.
  ● Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή 

πολύ χαμηλή.

► Δεν είναι ελαττωματικό, αλλά δεν λειτουργεί σωστά
  ● Κατά την οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους, χωμάτινους δρό-

μους, λόφους, ή γρασίδι.
  ● Όταν το ύψος του προφυλακτήρα μεταβάλλεται λόγω βαριού 

φορτίου.
  ● Όταν λαμβάνουν άλλα σήματα υπερήχων (μεταλλικούς ήχους 

ή αεροδυναμικούς θορύβους από βαριά επαγγελματικά οχή-
ματα).

  ● Όταν είναι ενεργοποιημένο ένα ραδιόφωνο υψηλής ισχύος.
  ● Όταν υπάρχει έντονη βροχόπτωση ή σταγόνες νερού.
  ● Όταν ο αισθητήρας παρεμποδίζεται από κάποιο ακατάλληλα 

τοποθετημένο αξεσουάρ.

► Κατά τη ρυμούλκηση ενός τρέιλερ
  ● Ο αισθητήρας ανιχνεύει το τρέιλερ και το ηχητικό σήμα προει-

δοποίησης μπορεί να ακούγεται συνεχώς.

           ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
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Πεντάλ φρένων

Προειδοποιητική 
λυχνία ABS

Προειδοποιητική 
λυχνία ESP

Προειδοποιητικές λυχνίες και ενδεικτικά που σχετίζονται με τα φρένα

Προειδοποιητική 
λυχνία φρένων

Ενδεικτικό 
ESP OFF

Προειδοποιητική λυχνία EBD

ESP OFF διακόπτης

Μοχλός χειρόφρενου

※ Η πραγματική εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται παραπάνω.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
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ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΩΝ (ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ)
Το πεντάλ των φρένων (ποδόφρενο) έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την 
ταχύτητα του οχήματος και να σταματά το όχημα. Μην χρησιμοποιείτε 
υπερβολικά το πεντάλ των φρένων, ενώ οδηγείτε σε μια κατηφορική 
διαδρομή μεγάλου μήκους. Το σύστημα πέδησης θα υπερθερμανθεί, 
δημιουργώντας αεριοθύλακες ή το φαινόμενο της εξασθένησης, και θα 
υπάρξει απώλεια της δύναμη πέδησης. Χρησιμοποιήστε το ποδόφρε-
νο μαζί με την πέδηση του κινητήρα επιλέγοντας χαμηλότερες σχέσεις.

Αποφύγετε την απότομη πέδηση του κινητήρα σε ολισθηρούς δρόμους, δια-
φορετικά τα ελαστικά μπορεί να γλιστρήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πέδηση κινητήρα;
Ένα σύστημα που επιτρέπει την επιβράδυνση του οχήματος ανε-
ξάρτητα από τα συμβατικά συστήματα πέδησης. Ο οδηγός θα 
έπρεπε κανονικά να κατεβάσει ταχύτητα για να επιβραδύνει κατά 
την κάθοδο ενός λόφου, χρησιμοποιώντας τη συμπίεση του κινητή-
ρα. Η πέδηση του κινητήρα αυξάνει την αποτελεσματικότητα αυτής 
της σχετικής δύναμης.

Εξασθένηση;
Μείωση ή απώλεια της δύναμης πέδησης λόγω της απώλειας τρι-
βής μεταξύ των τακακιών και των δίσκων.

Αεριοθύλακες;
Όταν το σύστημα πέδησης έχει υπερθερμανθεί, το υγρό στα σωλη-
νάκια των φρένων θα βράσει και θα σχηματιστούν φυσαλίδες. Όταν 
πατάτε το πεντάλ του φρένου θα συμπιεστούν μόνο οι φυσαλίδες. 
Έτσι, τα φρένα δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά λόγω της 
απώλειας της δύναμης πέδησης.

Τίποτα κάτω από το κάθισμα του οδηγού
Μην αφήνετε κενά μπουκάλια ή δο-
χεία κοντά ή κάτω από το κάθισμα 
του οδηγού. Αν αυτά παρεμποδί-
ζουν τη λειτουργία του πεντάλ του 
φρένου ή του γκαζιού, μπορεί να 
προκαλέσουν κάποιο απρόσμενο 
ατύχημα.

Δίσκος φρένου
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων σε κάθε 10.000 km οδήγησης και 
αντικαταστήστε, αν είναι απαραίτητο.

Όταν ο δίσκος των φρένων έχει υποστεί φθορά, μπορεί να ακούσετε 
έναν ήχο τριξίματος από το σύστημα φρένων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, 
αντικαταστήστε τους δίσκους των φρένων ως σετ (αριστερά και δεξιά) 
το ταχύτερο δυνατόν.

Η διάρκεια ζωής του δίσκου φρένων εξαρτάται από τις οδηγικές συνήθειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν το ποδόφρενο δεν λειτουργεί
Όταν το ποδόφρενο δεν λειτουργεί, επιβραδύνετε την ταχύτητα του 
οχήματος, χρησιμοποιώντας την πέδηση του κινητήρα, στη συνέχεια 
σταματήστε αργά το όχημα με το χειρόφρενο.

Πεντάλ φρένων

Προειδοποιητική 
λυχνία ABS

Προειδοποιητική 
λυχνία ESP

Προειδοποιητικές λυχνίες και ενδεικτικά που σχετίζονται με τα φρένα

Προειδοποιητική 
λυχνία φρένων

Ενδεικτικό 
ESP OFF

Προειδοποιητική λυχνία EBD

ESP OFF διακόπτης

Μοχλός χειρόφρενου
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ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος πέδησης);

Όταν φρενάρετε απότομα ή το φρενάρετε σε ολισθηρούς δρό-
μους, το όχημα συνεχίζει να κινείται προς τα εμπρός, αλλά οι τρο-
χοί μπλοκάρουν και δεν περιστρέφονται. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το 
όχημά σας μπορεί να χάσει την ευστάθειά του ή να περιστραφεί 
με αποτέλεσμα κάποιο ατύχημα. Το ABS βοηθά στη διατήρηση της 
κατευθυντικής ευστάθειας και τον έλεγχο του οχήματος.
Σε κανονικές συνθήκες πέδησης, το σύστημα ABS δεν ενεργοποιείται.

Προειδοποιητική λυχνία ABS
Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο δι-
ακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση «ΟΝ» και 
πρέπει να σβήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αν αυτή η προειδοποιητική λυχνία παραμένει αναμμένη μετά την εκκίνηση του 
κινητήρα ή ανάψει κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ζητήστε να γίνει έλεγχος του 
συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία του ABS δεν 
είναι διαθέσιμη, αλλά το συμβατικό σύστημα φρένων λειτουργεί κανονικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Το ABS είναι ένα σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει σε όλους τους τρο-
χούς του οχήματος να διατηρούν την πρόσφυσή τους με την επιφάνεια του 
δρόμου κατά το φρενάρισμα, σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού μέσω 
του συστήματος διεύθυνσης, αποτρέποντας το μπλοκάρισμα των τροχών 
(δηλαδή, το σταμάτημα της περιστροφής) και ως εκ τούτου, αποφεύγοντας 
την πλαγιολίσθηση. Η απόσταση ακινητοποίησης ποικίλλει ανάλογα με τις 
συνθήκες του δρόμου.

  ● Κατά την οδήγηση σε ανώμαλο δρόμο, σε δρόμους καλυμμένους με χαλίκι 
ή χιόνι, μειώστε την ταχύτητα του οχήματος και διατηρήστε μια ασφαλή 
απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.

  ● Για να έχετε το μέγιστο όφελος από το σύστημα ABS σε μια κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, μην αφήσετε το πόδι σας από το πεντάλ των φρένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Το σύστημα ABS εκτελεί αυτοδιάγνωση μεταφέροντας την υδραυλική πίεση 
στις μονάδες των φρένων για λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του 
κινητήρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιο θόρυβο και δονήσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι το ABS λειτουργεί σωστά.

  ● Όταν το ABS λειτουργεί, μπορεί να νιώθετε τους παλμούς από το πεντάλ 
του φρένου μαζί με το θόρυβο. Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι το ABS 
λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ABS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ)*
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EBD (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΠΕΔΗΣΗΣ)*

EBD (Ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης);
Όταν πατάτε το πεντάλ των φρένων, ελέγχει ηλεκτρονικά την πίεση 
πέδησης για την αποτελεσματική κατανομή των δυνάμεων πέδησης 
στους μπροστινούς και τους πίσω τροχούς. Το EBD λειτουργεί όταν η 
διαφορά της ταχύτητας μεταξύ των ταχύτερων μπροστινών τροχών και 
των πίσω τροχών είναι πάνω από 1 km/h. Σε περίπτωση εμπλοκής του 
ABS, δεν λειτουργεί.

Προειδοποιητική λυχνία EBD

Εάν η προειδοποιητική λυχνία ABS και η προειδοποιητική λυχνία φρέ-
νων ανάψουν ταυτόχρονα, το σύστημα EBD (Ηλεκτρονική κατανομή 
δύναμης πέδησης) είναι ελαττωματικό.

Αν η προειδοποιητική λυχνία EBD παραμένει αναμμένη, ζητήστε να γίνει έλεγ-
χος του συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ESP (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ)*

ΣΥΣΤΗΜΑ ESP;

Το σύστημα ESP είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστά-
θειας του οχήματος και ασφαλούς οδήγησης και ένα συμπληρωμα-
τικό σύστημα ασφαλείας που βοηθά στην αποφυγή επικίνδυνων 
καταστάσεων μέσω του ελέγχου των φρένων στους τροχούς ή της 
ροπής του κινητήρα για να αντισταθμίσει την ευστάθεια του οχή-
ματος όταν αυτό είναι εξαιρετικά ασταθές, υπό συνθήκες όπως οι 
απότομες στροφές.

Ενδεικτικό ESP OFF
Αυτό το ενδεικτικό ανάβει όταν πατηθεί ο διακό-
πτης ESP OFF για να απενεργοποιήσετε τη λει-
τουργία του ESP.

 Όταν οι τροχοί ολισθαίνουν σε ένα χιονισμένο 
ή παγωμένο δρόμο, μπορείτε να διακόψετε τη 
λειτουργία του ESP, πατώντας το διακόπτη ESP 
OFF. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει για να ξεκι-
νήσετε το όχημα.
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Ενδεικτικό / προειδοποιητική λυχνία ESP
ON

Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν το 
σύστημα ESP είναι ελαττωματικό.

Αναβοσβήνει  
 Αυτό το ενδεικτικό αναβοσβήνει όταν το σύστη-
μα ESP λειτουργεί.

  ● Για την ασφάλειά σας, μειώστε την ταχύτητα του οχήματος, όταν το ενδει-
κτικό αναβοσβήνει ή οδηγείτε σε ολισθηρό δρόμο ή σε δρόμο με στροφές.

  ● Αν αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάψει κατά τη διάρκεια της οδήγησης, 
ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της 
Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Το σύστημα ESP εκτελεί αυτοδιάγνωση μεταφέροντας την υδραυλική πίεση 
στις μονάδες των φρένων για λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του 
κινητήρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιο θόρυβο και δονήσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι το ESP λειτουργεί σωστά.

  ● Όταν το ESP λειτουργεί, μπορεί να νιώθετε τους παλμούς από το πεντάλ 
του φρένου μαζί με το θόρυβο. Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι το 
ESP λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΜΟΧΛΟΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ

Λειτουργία χειρόφρενου
Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές σημείο και τραβήξτε το μο-
χλό του χειρόφρενου. Στη συνέχεια, η προειδοποιητική λυχνία του χει-
ρόφρενου ( ) ανάβει.

Απελευθέρωση χειρόφρενου
Σηκώστε λίγο το μοχλό του χειρόφρενου και πατήστε το κουμπί απε-
λευθέρωσης στο άκρο του μοχλού. Στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα 
κάτω το μοχλό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΦΡΕΝΩΝ
  ●  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν 
τραβάτε το χειρόφρενο ή/και η στάθμη του 
υγρού φρένων είναι χαμηλότερη από ένα 
ορισμένο επίπεδο.

  ● Εάν οδηγείτε το όχημα χωρίς να απελευθερώσετε το χειρόφρενο, 
η προειδοποιητική λυχνία φρένων αναβοσβήνει και ηχεί ο βομβη-
τής για να προειδοποιήσει τον οδηγό όταν η ταχύτητα του οχήματος 
υπερβαίνει τα 10 km/h για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Εάν 
συμβεί κάτι τέτοιο, σταματήστε αμέσως το όχημα και απελευθερώ-
στε το χειρόφρενο.

  ● Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει ότι η προειδοποιητική 
λυχνία φρένων είναι σβηστή.

  ● Η οδήγηση με το χειρόφρενο τραβηγμένο θα μπορούσε να προκαλέσει 
βλάβη στο σύστημα των πίσω φρένων. Πριν από την οδήγηση, απελευθε-
ρώστε εντελώς το χειρόφρενο.

  ● Για να αποτρέψετε την ακούσια κίνηση όταν σταματάτε και απομακρύνεστε 
από το όχημα, τραβήξτε το χειρόφρενο και βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός αλλα-
γής σχέσεων είναι τοποθετημένος στη θέση P (Στάθμευση).

  ● Ελέγχετε τακτικά το σύστημα του χειρόφρενου συμπεριλαμβανομένου του 
πεντάλ των φρένων και των ντιζών.

  ● Εάν η προειδοποιητική λυχνία φρένων ( ) δεν σβήνει μετά την απελευ-
θέρωση του χειρόφρενου, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος φρέ-
νων από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

  ● Τοποθετήστε το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «Ρ» ή τη θέση 
«Ν», όταν χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο.

  ● Η ντίζα του χειρόφρενου θα πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται τακτικά.
  ● Μην χρησιμοποιείτε τη θέση «P» ως φρένο στάθμευσης. Όταν σταθμεύετε 

το όχημα τραβήξτε με ασφάλεια το χειρόφρενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
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1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ*

ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
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1   ● Μην ρυθμίζετε το κάθισμα του οδηγού, όταν το όχημα 
κινείται. Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του οχήματος.

  ● Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα σας είναι σωστά ασφαλι-
σμένο μετά τη ρύθμιση.

  ● Δώστε προσοχή στους επιβάτες στο πίσω κάθισμα 
κατά τη ρύθμιση του καθίσματος

  ● Η υπερβολική χρήση του ηλεκτρικού καθίσματος 
μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα σε άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές. Σταματήστε τη λειτουργία του 
ηλεκτρικού καθίσματος αμέσως αφού καθορίσετε την 
επιθυμητή θέση του καθίσματος.

  ● Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα 
κουμπιά ρύθμισης του καθίσματος. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ. Λειτουργείτε τα κουμπιά 
του ηλεκτρικού καθίσματος μεμονωμένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θερμαινόμενα καθίσματα*
Με τη λειτουργία του διακόπτη θερμαινόμε-
νων καθισμάτων, μπορείτε να ζεστάνετε το 
μαξιλάρι και την πλάτη του καθίσματος.

Για να ανεβάσετε το προσκέφαλο, τραβήξ-
τε το προς πάνω χωρίς να πατήσετε το 
κουμπί απελευθέρωσης. Για να κατεβάσετε 
το προσκέφαλο, πιέστε το κουμπί απελευ-
θέρωσης  στο πάνω μέρος της πλάτης 
του καθίσματος και σπρώξτε το προσκέφα-
λο προς τα κάτω.

Η αφαίρεση ή η ακατάλληλη ρύθμιση των προ-
σκέφαλων, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς 
τραυματισμούς στο κεφάλι και το λαιμό σε περί-
πτωση σύγκρουσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ρύθμιση προσκέφαλου
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Οσφυϊκή υποστήριξη (Κάθισμα οδηγού)

Θήκη πλάτης καθίσματος

Γυρίστε το μοχλό προς τα 
εμπρός για να αυξηθεί ο βαθ-
μός της οσφυϊκής στήριξης. 
Για να τον μειώσετε, γυρίστε 
το μοχλό προς τα πίσω.

Υπάρχει μια θήκη αποθήκευσης για την 
αποθήκευση μικροαντικειμένων.
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Ρύθμιση ολίσθησης καθίσματος   

Ρύθμιση κλίσης καθίσματος   

Ρύθμιση ύψους καθίσματος

Ρύθμιση ανάκλισης πλάτης καθίσματος
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Ρύθμιση ανάκλισης πλάτης καθίσματος

Για να αλλάξετε τη γωνία της πλάτης του καθίσματος, κλίνετε ελαφρώς 
προς τα εμπρός και σηκώστε το μοχλό. Στη συνέχεια, κλίνετε προς τα 
πίσω στην επιθυμητή γωνία και απελευθερώστε το μοχλό. Μετά τη 
ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιστρέφει στην αρχική του θέση 
και ότι η πλάτη του καθίσματος έχει ασφαλίσει στη θέση της.

Ρύθμιση ολίσθησης καθίσματος Ρύθμιση ύψους καθίσματος

Για να μετακινήσετε το κάθισμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, τρα-
βήξτε και κρατήστε το μοχλό ολίσθησης καθίσματος προς τα πάνω και 
μετακινήστε το κάθισμα όπως επιθυμείτε. Στη συνέχεια, απελευθερώ-
στε το μοχλό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία και το ύψος του μπροστινού ή του 
πίσω τμήματος του μαξιλαριού του καθίσματος περιστρέφοντας το 
κουμπί ρύθμισης από την πλευρά του καθίσματος, δεξιόστροφα ή αρι-
στερόστροφα.

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Ρύθμιση προσκέφαλου
Ίδια με εκείνη του ηλεκτρικού καθίσματος

Οσφυϊκή υποστήριξη
Ίδια με εκείνη του ηλεκτρικού καθίσματος

Θήκη πλάτης  
καθίσματος
Ίδια με εκείνη του  
ηλεκτρικού καθίσματος

Θερμαινόμενα  
καθίσματα*
Ίδια με εκείνη του  
ηλεκτρικού καθίσματος
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ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ* ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Θερμαινόμενα  
καθίσματα*

Θερμαινόμενα  
καθίσματα*

Ρύθμιση ανάκλισης 
πλάτης καθίσματος

Ρύθμιση ανάκλισης 
πλάτης καθίσματος

Ρύθμιση ολίσθησης 
καθίσματος

Ρύθμιση ολίσθησης 
καθίσματος
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ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ

ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ

B

Ετικέτα 
προειδοποίησης 
προσκέφαλου

A

Υποβραχιόνιο

Μοχλός απελευθέρωσης της πλάτης του καθίσματος

Ρύθμιση προσκέφαλου

Η απελευθέρωση της πλάτης του καθί-
σματος από το σύστημα ασφάλισης του 
σας επιτρέπει να το διπλώσετε εντελώς. 
Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη του σώματος 
σας δεν κινδυνεύουν να παγιδευτούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αφαίρεση ή η ακατάλληλη ρύθμιση των προσκέφαλων, μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και το λαιμό σε 
περίπτωση σύγκρουσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα προσκέφαλα πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το 
πάνω μέρος του προσκέφαλου να βρίσκεται πάνω από την κορυφή 
του αυτιού σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αναδιπλώσετε προς τα κάτω την πλάτη του καθίσματος, σπρώξτε το μο-
χλό απελευθέρωσης της πλάτης καθίσματος ( A ) προς το μπροστινό μέρος του 
οχήματος. Ο μοχλός συνδέεται με την πλευρά της πλάτης του καθίσματος.

Για να ανεβάσετε το προσκέφαλο, τραβήξτε το προς πάνω 
χωρίς να πατήσετε το κουμπί απελευθέρωσης. Για να κατεβά-
σετε το προσκέφαλο, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης ( B ) 
στο πάνω μέρος της πλάτης του καθίσματος και σπρώξτε το 
προσκέφαλο προς τα κάτω.
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A

A

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

1.   Σπρώξτε προς τα εμπρός το μοχλό απελευθέρωσης της πλάτης της 
δεύτερης σειράς καθισμάτων ( A ). 

  ● Η τοποθέτηση αιχμηρών ή βαριών αντικειμένων στο πίσω μέρος της πλά-
της του καθίσματος μπορεί να προξενήσει ζημιά στις πλάτες ή ακόμα και 
τα καθίσματα.

  ● Αν δεν κατεβάσετε εντελώς τα προσκέφαλα της δεύτερης σειράς καθισμά-
των ή αν έχετε δώσει υπερβολική κλίση στις πλάτες των μπροστινών κα-
θισμάτων, η αναδίπλωση των καθισμάτων της δεύτερης σειράς μπορεί να 
προξενήσει ζημιά στα προσκέφαλα ή την κεντρική κονσόλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

2.   Αφού απασφαλίσετε τις πλάτες των καθισμάτων, αναδιπλώστε τις 
προς την μπροστινή πλευρά του οχήματος.

3.   Για να επαναφέρετε στη θέση τους τις πλάτες του καθίσματος, κα-
τεβάστε εντελώς τα προσκέφαλα και σηκώστε τις πλάτες των καθι-
σμάτων προς τα πάνω, έτσι ώστε να ασφαλίσουν.

Εάν σηκώσετε τις πλάτες του καθίσματος χωρίς να έχετε κατεβάσει τα προ-
σκέφαλα, τα προσκέφαλα μπορεί να χτυπήσουν και να σπάσουν το κρύσταλ-
λο της πίσω πόρτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Τα θερμαινόμενα μαξιλάρια και οι πλάτες των καθισμάτων δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον οδήγησης αποβάλλοντας την παγωνιά από την 
επιφάνεια των καθισμάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ*

A

A

Διακόπτης θέρμανσης καθίσματος Διακόπτης θέρμανσης πίσω καθίσματος*

Πατήστε το διακόπτη για τη θέρμανση του καθίσματος 
και πατήστε ξανά για να σταματήσετε τη θέρμανση του 
καθίσματος. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, η ενδει-
κτική λυχνία στο διακόπτη ανάβει.

Πατήστε το διακόπτη για τη θέρ-
μανση του καθίσματος και πατήστε 
ξανά για να σταματήσετε τη θέρ-
μανση του καθίσματος. Κατά τη δι-
άρκεια της θέρμανσης, η ενδεικτική 
λυχνία στο διακόπτη ανάβει. Η λει-
τουργία θέρμανσης της πλάτης του 
καθίσματος δεν είναι διαθέσιμη στο 
πίσω κάθισμα.

Διακόπτης θέρμανσης  
καθίσματος οδηγού

Διακόπτης θέρμανσης  
καθίσματος συνοδηγού
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  ● Μην λειτουργείτε τα θερμαινόμενα καθίσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
όταν ο επιβάτης είναι ένα βρέφος, ένα παιδί, ένας ηλικιωμένος ή ένα άτο-
μο με ειδικές ανάγκες, άτομα με ευαίσθητο δέρμα, άτομα υπό την επήρεια 
αλκοόλ, ή υπερβολικά κουρασμένα άτομα. Μπορεί να υποστούν ελαφρά 
εγκαύματα.

  ● Αν το δέρμα σας βρίσκεται σε επαφή με το θερμαινόμενο κάθισμα για με-
γάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υποστείτε ελαφρά εγκαύματα. Να είστε 
προσεκτικοί.

  ● Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κάθισμα που μονώνει τη θερμότητα, 
όπως μια κουβέρτα, ένα μαξιλάρι ή ένα κάλυμμα καθίσματος.

  ● Εάν η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, γυρίστε το διακόπτη σε θέση 
OFF και ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρόσωπο 
της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Στην περίπτωση του καθίσματος του οδηγού, η υπερβολική χρήση του θερ-
μαινόμενου καθίσματος μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε υπνηλία και 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλειά σας.

  ● Μην τοποθετείτε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στο κάθισμα. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο θερμαντήρα του καθίσματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

  ● Όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις του καθίσματος του οδηγού πρέπει να 
γίνονται πριν από την οδήγηση.

  ● Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα σας είναι σωστά ασφαλισμένο μετά τη ρύθ-
μιση.

  ● Κάθε αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κάθισμα δεν θα 
πρέπει να τοποθετείται στο κάθισμα.

  ● Τα μπροστινά καθίσματα είναι εξοπλισμένα με θερμαινόμενες γραμ-
μές. Αν στα θερμαινόμενα καθίσματα κάθονται οι ακόλουθοι τύποι 
προσώπων, θα μπορούσαν να υποστούν ελαφρά εγκαύματα. Ιδι-
αίτερη προσοχή απαιτείται για: τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους 
αρρώστους, τα άτομα με ευαίσθητο δέρμα, υπερβολικά κουρασμένα 
άτομα, άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ ή υπνωτικών φαρμάκων, όπως 
υπνωτικά χάπια.

  ● Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κάθισμα που μονώνει τη θερμότητα, 
όπως μια κουβέρτα, ένα μαξιλάρι ή ένα κάλυμμα καθίσματος.

  ● Η αφαίρεση ή η ακατάλληλη ρύθμιση των προσκέφαλων, μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και το λαιμό σε πε-
ρίπτωση σύγκρουσης. Βεβαιωθείτε ότι τα προσκέφαλα είναι στη θέση 
τους και είναι ρυθμισμένα πριν από την οδήγηση.

  ● Μην ξαπλώνετε την πλάτη του καθίσματος περισσότερο από ό, τι 
χρειάζεται για την άνεσή σας, ενώ όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Η ζώνη 
ασφαλείας είναι η πιο αποτελεσματική όταν ο επιβάτης ακουμπά την 
πλάτη του στο κάθισμα και κάθεται σε ευθεία θέση. Αν το κάθισμα είναι 
ξαπλωμένο πάρα πολύ, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος ολίσθησης κάτω 
από την ζώνη της μέσης και ο κίνδυνος τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Τα ηλεκτρικά καθίσματα λειτουργούν ακόμα και όταν ο διακόπτης 
ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση «OFF». Ωστόσο, για την πρόληψη της 
αποφόρτισης της μπαταρίας, ρυθμίζετε τα καθίσματά σας, όταν ο κινη-
τήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

  ● Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα κουμπιά ρύθμι-
σης του καθίσματος. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο μοτέρ. Λειτουρ-
γείτε τα κουμπιά του ηλεκτρικού καθίσματος μεμονωμένα.

  ● Κατά τον καθαρισμό των δερμάτινων καθισμάτων, ποτέ μη χρησιμο-
ποιείτε διαλύτες βάσης πετρελαίου, όπως βενζόλιο, οινόπνευμα, βενζί-
νη ή διαλυτικό. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί αποχρωματι-
σμός και θάμπωμα της επιφάνειας των καθισμάτων.

  ● Αποφύγετε τους απότομους χειρισμούς τω διακοπτών ρύθμισης, αν 
το κάθισμα έρχεται σε επαφή με άλλα αντικείμενα και δεν μπορεί να 
ρυθμιστεί περαιτέρω.

  ● Αν τα ηλεκτρικά καθίσματα εξουσία δεν λειτουργούν, τα καθίσματα θα 
πρέπει να ελεγχθούν και να αποκατασταθεί τυχόν βλάβη πριν από 
την οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

           ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
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Για τη δική σας προστασία και την προστασία των επιβατών σε πε-
ρίπτωση ενός ατυχήματος, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση των ζωνών 
ασφαλείας από όλους τους επιβάτες στο εσωτερικό του οχήματός σας.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ*
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Αερόσακοι

Προεντατήρας (για μπροστινό κάθισμα)
Όταν συμβεί μια σοβαρή μετωπική σύγκρουση, οι προεντατήρες των 
ζωνών ασφαλείας τυλίγουν αμέσως τις πίσω ζώνες για να συγκρα-
τήσουν τους επιβάτες στις θέσεις τους. Βοηθά στην αποτελεσματική 
λειτουργία των ζωνών ασφαλείας και των αερόσακων.

Ζώνη ασφαλείας 
τριών σημείων

Ζώνη μέσης

Οδηγού Συνοδηγού*

Ετικέτες προειδοποίησης

Ζώνη ασφαλείας 
τριών σημείων
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Τα συστήματα συγκράτησης περιλαμβάνουν:
  ● Αερόσακους

  ● Ζώνες ασφαλείας

  ● Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας (για το μπροστινό κάθισμα)

  ● Ενεργό προσκέφαλο (για το μπροστινό κάθισμα)

Ως ανεξάρτητα συστήματα, οι λειτουργίες προστασίας τους συμπλη-
ρώνουν η μία την άλλη.

Κούμπωμα της ζώνης ασφαλείας
Όταν οι ζώνες ασφαλείας δεν χρησιμοποιούνται ή δεν έχουν φορεθεί 
σωστά, πιθανόν να μην λειτουργήσουν σύμφωνα με το σχεδιασμό τους, 
αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσουν κάποιους τραυματισμούς στους 
επιβαίνοντες. Επιπλέον, οι αερόσακοι μπορούν να προστατεύσουν τους 
επιβαίνοντες όταν οι επιβαίνοντες φορούσαν τις ζώνες τους. Οι αερόσα-
κοι μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στους επιβαίνοντες, αν αυ-
τοί δεν φορούν ή δεν χρησιμοποιούν σωστά τις ζώνες ασφαλείας τους.

  ● Πριν την οδήγηση, όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να δέσουν τις ζώνες ασφα-
λείας τους. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν, οι επιβαίνοντες μπορεί να 
τραυματιστούν σοβαρά σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου ελιγμού 
του οχήματος.

  ● Κάθε ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται από έναν μόνο επιβάτη 
κάθε φορά.

  ● Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι μπορεί να μειώσουν σημαντικά τους 
πιθανούς τραυματισμούς των επιβαινόντων. Αλλά δεν μπορούν να προ-
στατεύσουν απόλυτα τους επιβαίνοντες από θανατηφόρες συγκρούσεις.

  ● Τυχόν τροποποιήσεις και η ακατάλληλη συντήρηση των συστημάτων ασφα-
λείας μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Τα συστήματα ασφά-
λειας, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται 
και να επισκευάζονται μόνο από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή με 
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Ένα βρέφος ή ένα μικρό παιδί πρέπει πάντα να είναι δεμένο σε ένα βρεφικό 
ή παιδικό κάθισμα.

  ● Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν μπορεί να τραβηχτεί έξω από το μηχανισμό 
περιτύλιξης, τραβήξτε σταθερά τη ζώνη ασφαλείας και αφήστε την. Στη συ-
νέχεια, θα είστε σε θέση να τραβήξετε ομαλά τη ζώνη ασφαλείας από το 
μηχανισμό περιτύλιξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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B

A

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κούμπωμα της  
ζώνης ασφαλείας 

  ● Εισάγετε τη μεταλλική πλάκα  
στην πόρπη μέχρι να κουμπώσει.

  ● Για να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας, 
πατήστε το κουμπί B  στην πόρπη.

Ρύθμιση ύψους ζώνης ασφαλείας
  ● Για να ανεβάσετε τη ζώνη ασφαλεί-

ας, σύρετε το ρυθμιστή της ζώνης 
ασφαλείας προς τα πάνω.

  ● Για να κατεβάσετε τη ζώνη ασφα-
λείας, πατήστε το κουμπί A   και 
σύρετε προς τα κάτω.

  ● Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης ασφαλείας πριν από την οδήγηση.
  ● Ο ιμάντας του ώμου πρέπει να τοποθετείται στο μέσο πάνω από τον ώμο 

σας, ποτέ κατά μήκος του λαιμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προεντατήρας (για μπροστινό κάθισμα)
Όταν συμβεί μια σοβαρή μετωπική σύγκρουση, οι προεντατήρες 
των ζωνών ασφαλείας τυλίγουν αμέσως τις πίσω ζώνες για να 
συγκρατήσουν τους επιβάτες στις θέσεις τους. Βοηθά στην αποτε-
λεσματική λειτουργία των ζωνών ασφαλείας και των αερόσακων.
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1.   Τραβήξτε προς τα έξω τη μεταλλική πλά-
κα από το μηχανισμό περιτύλιξης. Εάν η 
ζώνη ασφαλείας μπλοκάρει όταν την τρα-
βάτε προς τα έξω, αφήστε την να τυλιχθεί 
πλήρως στο μηχανισμό περιτύλιξης, και 
στη συνέχεια τραβήξτε την προς τα έξω 
στο επιθυμητό μήκος.

Αν δεν είναι εύκολο να τραβήξετε τη ζώνη ασφα-
λείας από το μηχανισμό περιτύλιξης, τραβήξτε με 
δύναμη τη ζώνη προς τα έξω και αφήστε την. Στη 
συνέχεια, μπορείτε να τραβήξετε τη ζώνη προς τα 
έξω ομαλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

2.   Περάστε τον ιμάντα του ώμου κατά μήκος 
του σώματός σας και τη ζώνη μέσης όσο 
το δυνατόν χαμηλότερα κατά μήκος των 
γοφών. Εισάγετε τη μεταλλική πλάκα στην 
πόρπη μέχρι να κουμπώσει.

3.   Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης ασφαλείας 
όπως απαιτείται.

Καθίστε αναπαυτικά στο κάθισμα με την πλάτη 
του καθίσματος σε όρθια θέση και φορέστε τη 
ζώνη ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας της ζώνης ασφαλείας 
δεν έχει συστραφεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4.   Τραβήξτε τη μεταλλική πλάκα για να βεβαι-
ωθείτε ότι έχει ασφαλίσει. Ένας χαλαρός 
ιμάντας θα μειώσει σημαντικά την παρεχό-
μενη προστασία.

5.   Για να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας, πατήστε 
το κουμπί στην πόρπη.

Οι ακατάλληλα φθαρμένες ζώνες ασφαλείας μπορεί 
να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

  ● Περάστε τη ζώνη μέσης όσο το δυνατόν χα-
μηλότερα κατά μήκος των γοφών. Μην την 
περνάτε κατά μήκος της μέσης. Σε περίπτωση 
ατυχήματος, η ζώνη μπορεί να ασκήσει πίεση 
στην κοιλιά σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
εσωτερικά τραύματα.

  ● Η ζώνη ώμου πρέπει να τοποθετείται στο μέσο 
πάνω από τον ώμο σας, ποτέ κατά μήκος του 
λαιμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΣΕΤΕ ΤΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

B

A
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ

1.   Τραβήξτε προς τα έξω η μεταλλική πλάκα 
στα δεξιά του καθίσματος.

2.   Εισάγετε τη μεταλλική πλάκα μέσα στην πόρπη μέχρι να 
ασφαλίσει. Περάστε τη ζώνη όσο το δυνατόν χαμηλότερα 
στους γοφούς σας, όχι κατά μήκος της κοιλιά σας.

3.   Αν η ζώνη είναι υπερβολικά σφιχτή ή χαλαρή στους γοφούς 
σας, ρυθμίστε ξανά την ζώνη.

4.   Για να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας, πατήστε το κουμπί στην 
πόρπη.

Περάστε τη ζώνη μέσης όσο το δυνατόν χαμηλό-
τερα κατά μήκος των γοφών. Μην την περνάτε 
κατά μήκος της μέσης. Σε περίπτωση ατυχήματος, 
η ζώνη μπορεί να ασκήσει πίεση στην κοιλιά σας. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά τραύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αυξήσετε το μήκος της, κρατήστε τη 
μεταλλική πλάκα σε ορθή γωνία με τη ζώνη 
και τραβήξτε τη ζώνη. Για να μειώσετε το 
μήκος της, τραβήξτε το ελεύθερο άκρο της 
ζώνης μακριά από τη μεταλλική πλάκα, στη 
συνέχεια, τραβήξτε το κλιπ της ζώνης για να 
μαζέψετε τη χαλάρωση.
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ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συνιστούμε οι έγκυες γυναίκες να χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφαλεί-
ας σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Κρατώντας τη μητέρα 
ασφαλή είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε το μωρό ασφαλές.

  ● Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να φορούν μια ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, όπο-
τε αυτό είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις επαγγελματικές συστάσεις από το 
γιατρό τους.

  ● Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να φορούν το τμήμα της ζώνης για τη μέση κατά 
μήκος των μηρών και όσο το δυνατόν πιο βολικά και χαμηλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Κατά τη μεταφορά βρεφών ή μικρών παιδιών, πρέπει πάντα να χρησι-
μοποιείτε ένα κατάλληλο παιδικό κάθισμα. Το παιδικό κάθισμα πρέπει 
να είναι κατάλληλο για το βάρος και το ύψος του παιδιού σας και να 
ταιριάζει σωστά το κάθισμα του αυτοκινήτου. Οι στατιστικές ατυχημά-
των δείχνουν ότι τα παιδιά είναι πιο ασφαλή όταν είναι σωστά δεμένα 
στο πίσω κάθισμα και όχι στο μπροστινό κάθισμα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Τα παιδικά καθίσματα είναι σχεδιασμένα για να ασφαλίζουν στα καθί-
σματα του οχήματος με τις ζώνες ασφαλείας ή το σύστημα αγκύρωσης 
(κάθισμα ISOFIX - εάν διατίθεται).

  ● Τα βρέφη και τα μικρόσωμα παιδιά θα πρέπει πάντα να συγκρατούνται σε 
ένα βρεφικό ή παιδικό κάθισμα.

  ● Ποτέ μην τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα με μέτωπο προς τα εμπρός στο 
μπροστινό κάθισμα με αερόσακο συνοδηγού.

  ● Ένα παιδί σε ένα παιδικό κάθισμα με μέτωπο προς τα πίσω τοποθετημέ-
νο στο μπροστινό κάθισμα μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά σε περίπτωση 
ενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού. Ασφαλίστε ένα παιδικό κάθι-
σμα με μέτωπο προς τα πίσω στο πίσω κάθισμα.

  ● Ένα παιδικό κάθισμα με μέτωπο προς τα εμπρός πρέπει να ασφαλίζεται 
στο πίσω κάθισμα, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Εφόσον τοποθετηθεί στο 
κάθισμα του συνοδηγού, ρυθμίστε το κάθισμα όσο το δυνατόν πιο πίσω.

  ● Όταν τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέ-
χονται από τον κατασκευαστή.

  ● Όταν το παιδικό σας κάθισμα δεν χρησιμοποιείται, ασφαλίστε το στο όχημα 
με τη ζώνη ασφαλείας ή αφαιρέστε το από το όχημα.

  ● Σε μία σύγκρουση ένα παιδί που δεν συγκρατείται, ακόμη και ένα μικρό 
μωρό, μπορεί να μετατραπεί σε βλήμα στο εσωτερικό του οχήματος. Η 
δύναμη που απαιτείται για τη συγκράτηση ακόμη και ενός βρέφους στην 
αγκαλιά σας μπορεί να γίνει τόσο μεγάλη που δεν θα μπορούσατε να κρα-
τήσετε το παιδί, όσο δυνατός και αν είστε.

  ● Μην αφήνετε ένα παιδί στους χώρους φόρτωσης, ενώ το όχημα κινείται.
  ● Εάν η ζώνη του ώμου έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο ή το λαιμό, με-

τακινήστε το παιδί πιο κοντά στο κέντρο του οχήματος. Ποτέ μην αφήνετε 
ένα παιδί να περάσει τη ζώνη ώμου κάτω από το χέρι του ή πίσω από την 
πλάτη του.

  ● Σημειώστε ότι οι ζώνες ασφαλείας τριών σημείων είναι σχεδιασμένες για 
άτομα που είναι ψηλότερα από 140 εκατοστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ* ΚΑΙ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παιδικό κάθισμα
Τα παιδιά που είναι πολύ μικρά για να χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφαλείας πρέπει να ασφαλίζονται σωστά σε ένα παιδικό κάθισμα.

  ● Μην τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα στο μπροστινό κάθισμα. Το βρέφος ή το παιδί μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά από την ανάπτυξη 
του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήματος.

  ● Χρησιμοποιήστε μόνο πιστοποιημένα παιδικά καθίσματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση και τη χρήση 
των παιδικών καθισμάτων.

  ● Μην μεταφέρετε το παιδί σας στην αγκαλιά σας κατά την οδήγηση. Δεν μπορείτε να αντισταθείτε ενάντια στην πίεση της σύγκρουσης σε 
περίπτωση ατυχήματος. Το παιδί μπορεί να συνθλιβεί ανάμεσα σε εσάς και τα μέρη του οχήματος.

  ● Να θυμάστε ότι ένα παιδικό κάθισμα που έχει μείνει σε ένα σκεπασμένο όχημα μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Ελέγξτε την επιφάνεια του 
καθίσματος πριν βάλετε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα.

  ● Όταν το παιδικό σας κάθισμα δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε το από το όχημα ή ασφαλίστε το με τη ζώνη ασφαλείας για να το αποτρέ-
ψετε από το να κινηθεί προς τα εμπρός σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος.

  ● Κατά την εγκατάσταση ενός παιδικού καθίσματος, μην επιτρέπετε στις ζώνες ασφαλείας να περνούν από το λαιμό του παιδιού.

          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφαλίστε το παιδικό κάθισμα με τη ζώνη ασφαλείας, όπως φαίνεται 
στην εικόνα.

Ένα παιδί σε ένα παιδικό κάθισμα με μέτωπο προς τα πίσω τοποθετημένο 
στο μπροστινό κάθισμα μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά σε περίπτωση ενερ-
γοποίησης του αερόσακου συνοδηγού. Ασφαλίστε ένα παιδικό κάθισμα με 
μέτωπο προς τα πίσω στο πίσω κάθισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ασφαλίστε το παιδικό κάθισμα με τη ζώνη ασφαλείας, όπως φαίνεται 
στην εικόνα.

Όταν τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχο-
νται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παιδικό κάθισμα με μέτωπο προς τα πίσω Παιδικό κάθισμα με μέτωπο προς τα εμπρός
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ISOFIX»       

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κάτω στηρίγματα αγκύ-
ρωσης ISOFIX

  ● Τα κάτω στηρίγματα αγκύρωσης ISOFIX βρίσκονται στην αριστερή 
και τη δεξιά πλευρική θέση του πίσω καθίσματος. Οι θέσεις τους (1) 
φαίνονται στην εικόνα.

  ● Εισάγετε τις βάσεις συγκράτησης του παιδικού καθίσματος στα 
κάτω στηρίγματα αγκύρωσης ISOFIX μέχρι να ασφαλίσουν.

  ● Μην χρησιμοποιείτε τη ζώνη ασφαλείας για την εγκατάσταση ενός 
παιδικού καθίσματος τύπου ISOFIX.

  ● Δεν παρέχονται κάτω στηρίγματα αγκύρωσης ISOFIX για τη μεσαία 
θέση του πίσω καθίσματος.

Το σύστημα ISOFIX αποτελεί μια τυποποιημένη μέθοδο τοποθέτη-
σης παιδικών καθισμάτων που εξαλείφει την ανάγκη χρήσης της τυ-
πικής ζώνης ασφαλείας ενηλίκων για την ασφάλιση του καθίσματος 
στο όχημα. Αυτό επιτρέπει μία πολύ πιο ασφαλή και θετική τοποθέ-
τηση με το πρόσθετο πλεονέκτημα της ευκολότερης και ταχύτερης 
εγκατάστασης.

   

(3) Συγκράτηση παιδικού 
καθίσματος τύπου ISOFIX

(1) Σήμανση ISOFIX (2) Στηρίγματα αγκύρωσης

  ● Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα των κάτω στηριγμάτων αγκύρωσης «ISOFIX», 
όλες οι μη χρησιμοποιούμενες μεταλλικές πλάκες των ζωνών ασφαλείας του 
πίσω καθίσματος πρέπει να είναι ασφαλισμένες στις αντίστοιχες πόρπες των 
ζωνών ασφαλείας και οι ιμάντες των ζωνών ασφαλείας πρέπει να είναι τυλιγ-
μένες πίσω από το παιδικό κάθισμα ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση των παι-
διών σε αυτές και η τυχόν παγίδευσή τους από τις μη τυλιγμένες ζώνες. Οι μη 
ασφαλισμένες μεταλλικές πλάκες μπορεί να επιτρέψουν στο παιδί να φτάσει τις 
μη τυλιγμένες ζώνες ασφαλείας κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε στραγγαλισμό 
και σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο του παιδιού στο παιδικό κάθισμα.

  ● Τα παιδικά καθίσματα με στηρίγματα αγκύρωσης είναι σχεδιασμένα για να 
αντέχουν μόνο αυτά τα φορτία που ασκούνται από τα σωστά τοποθετημένα 
παιδικά καθίσματα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για 
ζώνες ασφαλείας ενηλίκων ή για καλωδιώσεις ή για την πρόσδεση άλλων αντι-
κειμένων ή εξοπλισμού στο όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τα πίσω στηρίγματα  
αγκύρωσης

  ● Στο πίσω τοίχωμα υπάρχουν δύο στηρίγματα αγκύρωσης.

  ● Συνδέστε το συνδετήρα πρόσδεσης του παιδικού καθίσματος στα 
πίσω στηρίγματα αγκύρωσης.

  ● Σφίξτε καλά το παιδικό κάθισμα ρυθμίζοντας τον ιμάντα του συνδε-
τήρα πρόσδεσης.

   

(3) Συγκράτηση παιδικού 
καθίσματος τύπου ISOFIX

(1) Σήμανση ISOFIX (2) Στηρίγματα αγκύρωσης

  ● Τα παιδικά καθίσματα με στηρίγματα αγκύρωσης είναι σχεδι-
ασμένα για να αντέχουν μόνο αυτά τα φορτία που ασκούνται 
από τα σωστά τοποθετημένα παιδικά καθίσματα.

  ● Κατά την τοποθέτηση ενός παιδικού καθίσματος ISOFIX 
φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τόσο τα κάτω στηρίγματα 
αγκύρωσης όσο και τα πίσω στηρίγματα αγκύρωσης.

  ● Εισάγετε τις βάσεις συγκράτησης του παιδικού καθίσματος 
στα κάτω στηρίγματα αγκύρωσης ISOFIX μέχρι να ασφα-
λίσουν.

  ● Ο ιμάντας πρόσδεσης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά αν 
προσδεθεί σε διαφορετικό σημείο εκτός των κατάλληλων 
πίσω στηριγμάτων αγκύρωσης.

  ● Αν το παιδικό κάθισμα δεν συγκρατηθεί σωστά, ο κίνδυνος 
σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου ενός παιδιού 
αυξάνει σημαντικά.

  ● Όταν χρησιμοποιείτε τα κάτω στηρίγματα αγκύρωσης 
ISOFIX, βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια γύρω 
από τη ράβδο και ότι η ζώνη ασφαλείας δεν έχει κολλήσει.

  ● Κουνήστε το παιδικό κάθισμα για να ελέγξετε αν έχει εγκατα-
σταθεί με ασφάλεια. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται 
από τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος.

  ● Μην τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα το οποίο παρεμποδίζει 
τις λειτουργίες του μπροστινού καθίσματος.

          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Καταλληλότητα τοποθέτησης παιδικών καθισμάτων ISOFIX για διάφορες θέσεις ISOFIX

IUF:   Κατάλληλη για παιδικά καθίσματα ISOFIX με μέτωπο προς τα εμπρός καθολικής κατηγορίας που έχουν εγκριθεί για χρήση σε αυτή την ομάδα 
σωματικής μάζας. 

IL:    Κατάλληλη για ειδικά παιδικά καθίσματα ISOFIX (CRS) που αναφέρονται στο συνημμένο κατάλογο.
 Αυτά τα ISOFIX CRS είναι εκείνα των κατηγοριών «ειδικού οχήματος», «περιορισμένης χρήσης» ή «ήμι-καθολικής χρήσης». 
X:      Θέση ISOFIX που δεν είναι κατάλληλη για παιδικά καθίσματα ISOFIX σε αυτή την ομάδα σωματικής μάζας ή/και σε αυτή την κατηγορία μεγέθους.

Ομάδα μάζας Κατηγορία 
μεγέθους

Μόνιμο 
προσάρτημα

Θέσεις ISOFIX στο όχημα

Συνοδηγού Πίσω 
κεντρικό

 Πίσω 
πλευρικό

ΚΑΛΑΘΙ - ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ
F ISO/L1 X X X

G ISO/L2 X X X

ΟΜΑΔΑ 0 ΕΩΣ ΚΑΙ 10KG E ISO/R1 X X IUF

ΟΜΑΔΑ 0+ ΕΩΣ ΚΑΙ 13KG

E ISO/R1 X X IUF

D ISO/R2 X X IUF

C ISO/R3 X X X

ΟΜΑΔΑ Ι 9 ΕΩΣ ΚΑΙ 18KG

D ISO/R2 X X IUF

C ISO/R3 X X X

B ISO/F2 X X IUF

B1 ISO/F2X X X IUF

A ISO/F3 X X IUF
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
  ● Χρησιμοποιείτε μόνο τα επίσημα εγκεκριμένο παιδικά καθίσματα.

  Η Ssangyong δεν είναι υπεύθυνη για τραυματισμούς και υλικές ζη-
μιές που οφείλονται σε ελαττώματα ενός παιδικού καθίσματος.

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο παιδικά καθίσματα του σωστού τύπου και 
μεγέθους για το μωρό σας.

  ● Χρησιμοποιείτε τα παιδικά καθίσματα μόνο στην κατάλληλη 
θέση.

  ● Τα παιδικά καθίσματα χωρίζονται σε 5 ομάδες με βάση το βά-
ρος, όπως παρακάτω:

 ΟΜΑΔΑ 0: 0 ~ 10KG 
 ΟΜΑΔΑ 0+: 0 ~ 13KG 
 ΟΜΑΔΑ I: 9 ~ 18KG 
 ΟΜΑΔΑ II: 15 ~ 25KG 
 ΟΜΑΔΑ III: 22 ~ 36KG

  ● Ομάδα 0 & 0+
  Παιδικό κάθισμα με μέτωπο προς τα πίσω τοποθετημένο στο πίσω 

κάθισμα

  ● Ομάδα I
  Παιδικό κάθισμα με μέτωπο προς τα εμπρός τοποθετημένο στο 

πίσω κάθισμα

  ● Ομάδα ΙΙ & ΙΙΙ
  Κάθισμα καρεκλάκι (Booster) τοποθετημένο στο πίσω κάθισμα 

δεμένο με ζώνη ασφαλείας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες εγκα-
τάστασης και χρήσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του 
καθίσματος (Booster).

Ομάδα μάζας Κατηγορία 
μεγέθους

Μόνιμο 
προσάρτημα

Θέσεις ISOFIX στο όχημα

Συνοδηγού Πίσω 
κεντρικό

 Πίσω 
πλευρικό

ΚΑΛΑΘΙ - ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ
F ISO/L1 X X X

G ISO/L2 X X X

ΟΜΑΔΑ 0 ΕΩΣ ΚΑΙ 10KG E ISO/R1 X X IUF

ΟΜΑΔΑ 0+ ΕΩΣ ΚΑΙ 13KG

E ISO/R1 X X IUF

D ISO/R2 X X IUF

C ISO/R3 X X X

ΟΜΑΔΑ Ι 9 ΕΩΣ ΚΑΙ 18KG

D ISO/R2 X X IUF

C ISO/R3 X X X

B ISO/F2 X X IUF

B1 ISO/F2X X X IUF

A ISO/F3 X X IUF

  ● Τα στηρίγματα αγκύρωσης στην πλάτη του πίσω καθίσματος απο-
τελούν μια συμπληρωματική διάταξη για την ασφάλιση ενός παιδι-
κού καθίσματος, αφού συνδεθεί με τα κάτω σημεία αγκύρωσης. Ως 
εκ τούτου, μην ασφαλίζετε ένα παιδικό κάθισμα μόνο με τα στηρίγ-
ματα αγκύρωσης στην πλάτη του καθίσματος. Το αυξημένο φορτίο 
μπορεί να προκαλέσει τη θραύση των άγκιστρων ή των στηριγ-
μάτων αγκύρωσης, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

  ● Εάν ένα παιδικό κάθισμα δεν είναι σωστά ασφαλισμένο στο όχημα 
και ένα παιδί δεν είναι σωστά δεμένο στο παιδικό κάθισμα, το παιδί 
μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή να σκοτωθεί σε μια σύγκρουση. 
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευ-
αστή για την τοποθέτηση.

  ● Βεβαιωθείτε ότι τα μάνταλα συγκράτησης του παιδικού καθίσμα-
τος είναι ασφαλισμένα στα κάτω σημεία αγκύρωσης. Σε αυτήν την 
περίπτωση, μπορείτε να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

  ● Ο ιμάντας πρόσδεσης του παιδικού καθίσματος μπορεί να μη λει-
τουργεί σωστά αν προσδεθεί σε διαφορετικό σημείο εκτός των κα-
τάλληλων στηριγμάτων αγκύρωσης στην πλάτη του καθίσματος.

  ● Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα στερεώνεται σταθερά κουνώ-
ντας το σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

  ● Η εσφαλμένη εγκατάσταση ενός παιδικού καθίσματος μπορεί να 
προκαλέσει κάποιον απροσδόκητο τραυματισμό.

         Προφυλάξεις για τα καθίσματα ISOFIX
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Καταλληλότητα τοποθέτησης παιδικών καθισμάτων για διάφορες θέσεις

Ομάδα μάζας Τύπος παιδικού  
καθίσματος Συνοδηγού Πίσω  

κεντρικό
Πίσω  

πλευρικό
Μέθοδος συγκράτησης  

του οχήματος

ΟΜΑΔΑ 0 ΕΩΣ ΚΑΙ 10KG Παιδικό κάθισμα με μέτωπο 
προς τα πίσω Χ Χ U Ζώνη 3 σημείων, μέτωπο 

προς τα πίσω

ΟΜΑΔΑ 0+ ΕΩΣ ΚΑΙ 13KG Παιδικό κάθισμα με μέτωπο 
προς τα πίσω Χ Χ U Ζώνη 3 σημείων, μέτωπο 

προς τα πίσω

ΟΜΑΔΑ I 9 ΕΩΣ ΚΑΙ 18KG Παιδικό κάθισμα με μέτωπο 
προς τα εμπρός Χ Χ U Ζώνη 3 σημείων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 15 ΕΩΣ 25KG Καρεκλάκι (Booster) Χ Χ U Ζώνη 3 σημείων

ΟΜΑΔΑ III 22 TO 36KG Καρεκλάκι (Booster) Χ Χ U Ζώνη 3 σημείων

U:   Κατάλληλο για παιδικά καθίσματα «καθολικής» κατηγορίας εγκεκριμένα για χρήση σε αυτή την ομάδα σωματικής μάζας.
UF:   Κατάλληλο για παιδικά καθίσματα «καθολικής» κατηγορίας με μέτωπο προς τα εμπρός εγκεκριμένα για χρήση σε αυτή την ομάδα σωματικής μάζας.
L:   Κατάλληλη για ειδικά παιδικά καθίσματα που αναφέρονται στο συνημμένο κατάλογο. Αυτά τα παιδικά καθίσματα μπορεί να ανήκουν στις «ήμι-

καθολικές» κατηγορίες. 
X:   Η θέση του καθίσματος δεν είναι κατάλληλη για παιδιά αυτής της ομάδας σωματικής μάζας.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  ● Πάντα να περνάτε τη ζώνη ώμου πάνω από τον ώμο σας και 
κατά μήκος του στήθους. Μην περνάτε τη ζώνη ώμου κατά μή-
κος του λαιμού σας.

  ● Περάστε τη ζώνη μέσης όσο το δυνατόν χαμηλότερα κατά μήκος 
των γοφών. Μην την περνάτε κατά μήκος της μέσης. Σε περίπτω-
ση ατυχήματος, η ζώνη μπορεί να ασκήσει πίεση στην κοιλιά σας.

  ● Μην περνάτε τη ζώνη ώμου κάτω από το βραχίονα. Αυξάνει τον 
κίνδυνο ολίσθησης από την ζώνη και μπορεί να προκαλέσει σο-
βαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Η ζώνη μπορεί επίσης 
να πιέσει το στήθος που δεν έχει την ίδια αντοχή με τους ώμους. 
Κάτι τέτοιο μπορεί επίσης να προκαλέσει εσωτερικά τραύματα.

  ● Μην ασφαλίζετε τη ζώνη ασφαλείας με ένα κλιπ ή ένα σφιγκτήρα. 
Εάν η ζώνη ασφαλείας είναι πολύ χαλαρή, μπορεί να μην προ-
στατεύσει το σώμα σας από τραυματισμό ή θάνατο σε κάποιο 
ατύχημα.

  ● Πριν την οδήγηση, όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να δέσουν τις ζώ-
νες ασφαλείας τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιβαίνοντες θα 
μπορούσαν να τραυματιστούν σοβαρά σε συγκρούσεις ή ξαφνι-
κούς ελιγμούς. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κανονισμοί σχετικά 
με τη χρήση των ζωνών ασφαλείας. Παρακαλούμε να τηρείτε 
τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

  ● Μην δένετε δύο ή περισσότερα άτομα με τη ζώνη ενός καθίσματος.
  ● Μην περνάτε τη ζώνη ασφαλείας πάνω από σκληρά ή εύθραυ-

στα αντικείμενα στις τσέπες ή στα ρούχα.
  ● Ένα βρέφος και μικρό παιδί πρέπει να συγκρατείται σε ένα βρε-

φικό ή παιδικό κάθισμα. Σημειώστε ότι οι ζώνες ασφαλείας τριών 
σημείων είναι σχεδιασμένες για άτομα που είναι ψηλότερα από 
140 εκατοστά.

  ● Ελέγχετε περιοδικά ότι η ζώνη ασφαλείας και τα εξαρτήματά της 
λειτουργούν σωστά. Μια κατεστραμμένη ζώνη ασφαλείας μπο-
ρεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκευάστε ή 
αντικαταστήστε αμέσως την κατεστραμμένη ζώνη ασφαλείας σε 
έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

  ● Η προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν η ανάφλεξη είναι ενεργο-
ποιημένη. Η λυχνία σβήνει όταν η ζώνη ασφαλείας του οδηγού 
είναι σωστά δεμένη. Εάν η λυχνία δεν σβήσει μετά την πρόσδε-
ση της ζώνης ασφαλείας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο 
σύστημα. Ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος της ζώνης 
ασφαλείας από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Πρόσθετες διατάξεις ή αξεσουάρ για τη χρήση των ζωνών ασφα-
λείας μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη λειτουργία. Μην προ-
σθέτετε διατάξεις ρύθμισης οι οποίες περιορίζουν τη λειτουργία 
της ζώνης ασφαλείας.

  ● Περιοδικά, ελέγχετε όλα τα τμήματα της ζώνης και αντικαταστήστε 
τα κατεστραμμένα τμήματα. Μια ζώνη που έχει τεντωθεί υπερ-
βολικά σε ένα ατύχημα πρέπει να αντικατασταθεί με μια νέα. Η 
Ssangyong συνιστά την αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων 
που αποτελούν τη ζώνης ασφαλείας μετά από μια σύγκρουση. 
Δεν απαιτείται αντικατάσταση μετά από μια μικρή σύγκρουση, 
εάν μετά από έλεγχο σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε 
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong διαπιστωθεί ότι 
η ζώνη ασφαλείας δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι όλα λειτουργούν 
κανονικά. Τα εξαρτήματα των ζωνών ασφαλείας που δεν χρησι-
μοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης πρέπει επίσης 
να ελέγχονται και να αντικαθίστανται αν εμφανίζουν σημάδια 
φθοράς ή κακής λειτουργίας.

           ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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  ● Αντικαταστήστε ολόκληρο το συγκρότημα της ζώνης ασφαλείας 
μετά από μια σοβαρή σύγκρουση ακόμη και αν η βλάβη δεν είναι 
προφανής.

  ● Ποτέ μην τροποποιείτε τη ζώνη ασφαλείας.

  ● Πάντα να διατηρείτε τις ζώνες ασφαλείας καθαρές και στεγνές. 
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση 
του ιμάντα με γυαλιστικά, λάδια και χημικά προϊόντα, και ιδιαίτε-
ρα με οξύ μπαταρίας. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ήπιο 
σαπούνι και νερό. Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να αντικατασταθεί 
εάν οι ιμάντες ξεφτίσουν, μολυνθούν ή καταστραφούν.

  ● Ρυθμίστε σωστά το κάθισμα πριν φορέσετε τη ζώνη ασφαλείας.

  ● Καθίστε αναπαυτικά στο κάθισμα με την πλάτη του καθίσματος 
σε όρθια θέση και φορέστε τη ζώνη ασφαλείας. Εάν η ζώνη 
ασφαλείας έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά ή το δέσιμό της είναι 
πολύ χαλαρό, δεν μπορεί να προστατεύσει το σώμα σας από 
ένα τραυματισμό ή θάνατο σε περίπτωση σύγκρουσης.

  ● Μην ξαπλώνετε την πλάτη του καθίσματος περισσότερο από ό, 
τι χρειάζεται για την άνεσή σας, ενώ όχημα βρίσκεται σε χρήση. 
Η ζώνη ασφαλείας είναι η πιο αποτελεσματική όταν ο επιβάτης 
ακουμπά την πλάτη του στο κάθισμα και κάθεται σε ευθεία θέση. 
Αν το κάθισμα είναι ξαπλωμένο πάρα πολύ, τότε αυξάνεται ο κίν-
δυνος ολίσθησης κάτω από την ζώνη της μέσης και ο κίνδυνος 
τραυματισμού.

  ● Αν η μεταλλική πλάκα εισάγεται σε λάθος πόρπη, η ζώνη μπορεί 
να ασκήσει πίεση στην κοιλιά σας, αντί της λεκάνης σας. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό εσωτερικό τραυματισμό.

  ● Εάν η ζώνη ασφαλείας έχει συστραφεί, η επαφή με τη ζώνη δεν 
θα είναι αρκετή για την κατανομή της πίεσης από τη σύγκρουση.

  ● Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική πλάκα είναι καλά ασφαλισμένη.

  ● Όταν οι έγκυες γυναίκες χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας, 
συμβουλευτείτε έναν γιατρό για συγκεκριμένες συστάσεις.

  ● Κρατήστε την πόρπη καθαρή.

  ● Οι ζώνες ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με την οστέινη 
δομή του σώματος, και θα πρέπει να φοριούνται χαμηλά κατά 
μήκος του μπροστινού μέρους της πυέλου ή των γοφών, του 
στήθους και των ώμων, ανάλογα με την εφαρμογή. Το πέρασμα 
του τμήματος της ζώνης μέσης κατά μήκος της κοιλιακής χώρας 
πρέπει να αποφεύγεται.

  ● Οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να προσαρμόζονται όσο το δυνα-
τόν πιο σταθερά, σύμφωνα με την άνεση, ώστε να παρέχουν την 
προστασία για την οποίο έχουν σχεδιαστεί. Μια χαλαρή ζώνη θα 
μειώσει σημαντικά την προστασία που παρέχεται στο χρήστη.

  ● Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση 
του ιμάντα με γυαλιστικά, λάδια και χημικά προϊόντα, και ιδιαίτε-
ρα με οξύ μπαταρίας. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με ασφάλεια 
με ήπιο σαπούνι και νερό. Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να αντικα-
τασταθεί εάν οι ιμάντες ξεφτίσουν, μολυνθούν ή καταστραφούν.

  ● Είναι απαραίτητο να γίνει αντικατάσταση ολόκληρου του συγκρο-
τήματος αφού έχει χρησιμοποιηθεί σε μια σοβαρή σύγκρουση, 
ακόμη και στην περίπτωση όπου η ζημία στο συγκρότημα δεν 
είναι προφανής.

           ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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  ● Οι ζώνες δεν θα πρέπει να φορεθούν με τους ιμάντες συστραμ-
μένους.

  ● Κάθε συγκρότημα ζώνης ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο από έναν επιβάτη. Είναι επικίνδυνο να περάσετε μια ζώνη 
γύρω από ένα παιδί που μεταφέρεται στην αγκαλιά του επιβάτη.

  ● Δεν πρέπει να γίνονται τροποποιήσεις ή προσθήκες από τον 
χρήστη, οι οποίες μπορεί να αποτρέψουν το τέντωμα της ζώνης 
ασφαλείας από τους μηχανισμούς ρύθμισης ή να εμποδίσουν 
τη ρύθμιση του συγκροτήματος της ζώνης ασφαλείας ώστε να 
τεντωθεί.

  ● Μην τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα στο κέντρο του πίσω κα-
θίσματος χρησιμοποιώντας τα στηρίγματα αγκύρωσης ISOFIX 
του οχήματος. Τα στηρίγματα αγκύρωσης ISOFIX παρέχονται 
μόνο για την αριστερή και τη δεξιά πλευρική θέση του πίσω κα-
θίσματος. Μην κάνετε κακή χρήση των στηριγμάτων αγκύρωσης 
ISOFIX, προσπαθώντας να συγκρατήσετε ένα παιδικό κάθισμα 
στο κέντρο του πίσω καθίσματος με τα στηρίγματα αγκύρωσης 
ISOFIX. Σε μια σύγκρουση, τα στηρίγματα αγκύρωσης ISOFIX 
για παιδικό κάθισμα, μπορεί να μην είναι αρκετά για να εξασφα-
λίσουν τη σωστή συγκράτηση του παιδιού στο κέντρο του πίσω 
καθίσματος και μπορεί να σπάσουν, προκαλώντας σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο.

  ● Μην τοποθετείτε περισσότερα από ένα παιδικά καθίσματα στα 
κάτω στηρίγματα αγκύρωσης. Το καταχρηστικά αυξημένο φορτίο 
μπορεί να προκαλέσει τη θραύση των στηριγμάτων αγκύρωσης 
ή των άγκιστρων, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

  ● Συγκρατήστε ένα παιδικό κάθισμα ISOFIX ή ένα παιδικό κάθισμα 
συμβατό με ISOFIX μόνο στα κατάλληλα σημεία που φαίνονται 
στην εικόνα.

  ● Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την 
εγκατάσταση και τη χρήση των παιδικών καθισμάτων.

           ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Προεντατήρας (για μπροστινό κάθισμα)*
Όταν συμβεί μια σοβαρή μετωπική σύγκρουση, οι προεντατήρες των 
ζωνών ασφαλείας τυλίγουν αμέσως τις πίσω ζώνες για να συγκρατή-
σουν τους επιβάτες στις θέσεις τους. Βοηθά στην αποτελεσματική λει-
τουργία των ζωνών ασφαλείας και των αερόσακων. Ο προεντατήρας 
της ζώνης ασφαλείας ενεργοποιείται μαζί με τον μετωπικό αερόσακο. 
Οι προεντατήρες βρίσκονται δίπλα σε κάθε μπροστινό κάθισμα.

Ο προεντατήρας περιέχει έναν περιοριστή φορτίου ο οποίος παρέχει 
την πρόσθετη προστασία στις ζώνες ασφαλείας.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ* Το συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (SRS) των αερόσακων μπορεί να παρέχει 
πρόσθετη προστασία για τον οδηγό και το συνοδηγό σε περίπτωση σύγκρουσης.

Ετικέτες προειδοποίησης Ετικέτες προειδοποίησης

Προειδοποιητική λυχνία αερόσακων
Εάν αυτή η λυχνία δεν σβήσει μετά την 
εκκίνηση του κινητήρα ή αν ανάψει κατά 
την οδήγηση, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 
δυσλειτουργία στο σύστημα. Ζητήστε άμε-
σα να γίνει έλεγχος του συστήματος των 
αερόσακων από έναν αντιπρόσωπο της 
Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο της Ssangyong.

Αερόσακος οδηγού
Ο αερόσακος του οδηγού βρί-
σκεται στο κέντρο του τιμονιού.

Αερόσακος συνοδηγού*
Ο αερόσακος του συνοδηγού 
βρίσκεται στο ταμπλό.

Ενεργοποίηση  
του προεντατήρα
Οι προεντατήρες των ζωνών 
ασφαλείας τεντώνουν τις ζώνες 
ασφαλείας οδηγού και συνοδη-
γού κατά τη διάρκεια μιας μετω-
πικής σύγκρουσης.

Ενεργοποίηση  
περιοριστή φορτίου
Αμέσως μετά από μια σύγκρου-
ση, χαλαρώνουν τις ζώνες 
ασφαλείας για να αποτρέψουν 
τον τραυματισμό του σώματος 
από την πίεση της ζώνης.

Μετά την ενεργοποίηση του προεντατήρα, αυτός θα πρέπει να αντικατασταθεί 
με ένα νέο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ SRS
Το συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης των αερόσακων έχει σχε-
διαστεί για να συμπληρώνει τις ζώνες ασφαλείας και για να παρέχει 
στον οδηγό και το συνοδηγό προστασία από τραυματισμούς στο κεφά-
λι, το στήθος, και άλλους τραυματισμούς σε περίπτωση σύγκρουσης. 
Για μέγιστη προστασία, οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να φοριούνται πά-
ντα από όλους τους επιβάτες. Ως εκ τούτου, το σύστημα των αερόσα-
κων SRS δεν αποτελεί υποκατάστατο για τις ζώνες ασφαλείας, αλλά 
τις συμπληρώνει.

  ● Το σύστημα των αερόσακων λειτουργεί ως συμπλήρωμα των ζωνών ασφα-
λείας. Βεβαιωθείτε ότι εσείς και οι επιβάτες σας φοράτε πάντα τις ζώνες 
ασφαλείας σωστά ακόμα και στην περίπτωση που το όχημα είναι εξοπλι-
σμένο με αερόσακους.

  ● Ανάλογα με τη σοβαρότητα ή τη γωνία της πρόσκρουσης, ο αερόσακος 
μπορεί να μην αναπτυχθεί.

  ● Οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού αναπτύσσονται ταυτόχρονα.
  ● ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ! Μην χρησιμοποιείτε ένα παιδικό κάθισμα με μέτωπο 

προς τα πίσω σε ένα κάθισμα που προστατεύεται από αερόσακο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Αν δείτε την ένδειξη «SRS» σε κάποιο σημείο στο όχημα, κάτω από αυτό 
περιέχεται ο αερόσακος. Ως εκ τούτου, μην ασκείτε πίεση πάνω σε αυτό και 
μην τοποθετείτε άλλα αξεσουάρ ή αντικείμενα στην περιοχή. Αποφεύγετε 
κάθε άμεση επαφή με την περιοχή.

  ● Ως υπενθύμιση των πιθανών κινδύνων του αερόσακου, υπάρχουν τοπο-
θετημένες ετικέτες προειδοποίησης αερόσακων στα αλεξήλια οδηγού και 
συνοδηγού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες προειδοποίησης Ετικέτες προειδοποίησης

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ
Το σύστημα των αερόσακων πρέπει να επιθεωρείται 10 χρόνια 
μετά την εγκατάστασή του, ανεξάρτητα από την εμφάνισή του και 
άλλες συνθήκες.
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  Λειτουργία αερόσακου

► Ο αερόσακος ενεργοποιείται όταν:
  ● Σε περίπτωση μιας σοβαρής μετωπικής πρόσκρουσης, οι αερόσα-

κοι οδηγού και συνοδηγού αναπτύσσονται ταυτόχρονα για να συ-
μπληρώσουν τις ζώνες ασφαλείας με σκοπό την πρόληψη ή τον 
περιορισμό των σωματικών βλαβών.

► Ο αερόσακος μπορεί να ενεργοποιηθεί στην περίπτωση:
  ● Κάποιας πρόσκρουσης στο κάτω μέρος του αμαξώματος από την 

επιφάνεια του δρόμου, μιας πρόσκρουσης στο κράσπεδο με πολύ 
υψηλή ταχύτητα, μιας καθοδικής πρόσκρουσης πάνω στην επιφά-
νεια του δρόμου με μεγάλη γωνία

► Ο αερόσακος δεν ενεργοποιείται στην περίπτωση:
  ● Ανατροπής, πλευρικής πρόσκρουσης ή οπίσθιας πρόσκρουσης
  ● Αν η ένταση της πρόσκρουσης στο όχημα δεν είναι σημαντική και οι 

ζώνες ασφαλείας είναι αρκετές για να προστατεύσουν τους επιβάτες.

► Ο αερόσακος ενεργοποιείται σπάνια στην περίπτωση:
  ● Πλάγιας πρόσκρουσης, ανατροπής
  ● Ασθενής πρόσκρουσης την οποία ο αισθητήρας δεν είναι σε θέση 

να ανιχνεύσει (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενεργοποίησης)
  ● Πρόσκρουσης πάνω σε στενά αντικείμενα όπως μια κολώνα φωτι-

σμού ή ένα δέντρο
  ● Όπου το όχημα πέφτει σε μια σχάρα αποχέτευσης ή σε μια λακκούβα
  ● Το μπροστινό μέρος του οχήματος προσκρούσει σε ένα όχημα με 

υψηλό σημείο πρόσκρουσης όπως ένα φορτηγό
  ● Πρόσκρουσης στο καπό από την πτώση βράχων
  ● Όπου η προειδοποιητική λυχνία των αερόσακων είναι αναμμένη
  ● Μέτριας ή σοβαρής πρόσκρουσης στο μέσο της πλαϊνής επιφάνειας 

του αμαξώματος του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποι-
ούνται μόνο οι αερόσακοι τύπου οροφής.

ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
ΓΕΝΙΚΑ  ΕΕ: Συνοδηγού (ΕΔ / ΠΔ)

Αερόσακος οδηγού
Ο αερόσακος του οδηγού βρί-
σκεται στο κέντρο του τιμονιού.

Αερόσακος συνοδηγού*
Ο αερόσακος του συνοδηγού 
βρίσκεται στο ταμπλό.

Ετικέτες προειδοποίησης



ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ         8-21

8

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, οι ζώνες ασφαλείας είναι επαρκείς 
για την προστασία των επιβατών και οι αερόσακοι πιθανόν να μην 
ενεργοποιηθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενεργοποίηση των αε-
ρόσακων σε συγκρούσεις με χαμηλή ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει 
μια δευτερεύουσα πρόσκρουση για τους επιβάτες (ελαφρές εκδορές, 
κοψίματα, εγκαύματα, κ.λπ.), ή απώλεια του ελέγχου του οχήματος.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Οι αερόσακοι μπορεί να μην ενεργοποιηθούν σε οπίσθιες συγκρού-
σεις, επειδή οι επιβάτες μετακινούνται προς τα πίσω από τη δύναμη 
της πρόσκρουσης. Στην περίπτωση αυτή, οι αερόσακοι δεν παρέχουν 
κατάλληλη προστασία.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ
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ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Οι μετωπικοί αερόσακοι μπορεί να μην ενεργοποιηθούν σε μια πλευ-
ρική σύγκρουση, επειδή οι επιβάτες κινούνται προς την κατεύθυνση 
της σύγκρουσης, και κατά συνέπεια η ενεργοποίηση των μετωπικών 
αερόσακων δεν παρέχει την κατάλληλη προστασία.

Ωστόσο, οι πλευρικοί αερόσακοι ή η αερόσακοι τύπου οροφής (εάν 
διατίθενται) μπορεί να ενεργοποιηθούν ανάλογα με την ένταση, την 
ταχύτητα του οχήματος και τις γωνίες της πρόσκρουσης.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

Σε μια πρόσκρουση ή σύγκρουση υπό γωνία, η μεταφερόμενη δύναμη 
θα είναι σχετικά μικρότερη από εκείνη μιας μετωπικής σύγκρουσης. 
Έτσι, οι αερόσακοι πιθανόν να μην ενεργοποιηθούν.
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Τη στιγμή του ατυχήματος, ο οδηγός φρενάρει απότομα λόγω των 
αντανακλαστικών. Σε μια τέτοια περίπτωση απότομου φρεναρίσμα-
τος, το μπροστινό μέρος του οχήματος χαμηλώνει από τη δύναμη της 
πέδησης και το όχημα μπορεί να περάσει κάτω από ένα όχημα με 
μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος. Οι αερόσακοι μπορεί να μην 
ενεργοποιηθούν σε αυτή την κατάσταση, διότι μπορεί να μην υπάρξει 
μεταφορά των δυνάμεων της πρόσκρουσης ή μπορεί να μεταδοθούν 
με μικρότερη ένταση.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Οι αερόσακοι μπορεί να μην ενεργοποιηθούν σε ατυχήματα όπου 
υπάρχει ανατροπή επειδή η ενεργοποίηση των αερόσακων δεν θα πα-
ρέχει την κατάλληλη προστασία στους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, οι πλευρικοί αερόσακοι μπορεί να ενεργοποιηθούν στην πε-
ρίπτωση ανατροπής του οχήματος συνέπεια μιας πλευρικής σύγκρου-
σης, αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με πλευρικούς αερόσακους ή/και 
αερόσακους τύπου οροφής.
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι αερόσακοι μπορεί να μην ενεργοποιηθούν εάν το όχημα συγκρου-
στεί με αντικείμενα όπως κολώνες φωτισμού ή δέντρα, όπου το σημείο 
της πρόσκρουσης συγκεντρώνεται σε μια περιοχή και η πλήρης ισχύς 
της πρόσκρουσης δεν μεταφέρεται στους αισθητήρες.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ

Εάν η μονάδα ελέγχου των αερόσακων ανιχνεύσει την πρόσκρουση 
κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, μεταδίδει το σήμα για την ενεργο-
ποίηση των αερόσακων. Αυτό το σήμα ενεργοποιεί την έκρηξη της 
πούδρας, η οποία περιλαμβάνεται στη μονάδα του αερόσακου, και ο 
αερόσακος αναπτύσσεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για την 
προστασία των επιβαινόντων. Κατά την ανάπτυξη του αερόσακου, θα 
υπάρξει έντονος θόρυβος, εκτυφλωτικό φως και καπνός. Μπορεί να 
υποστείτε δευτερογενείς τραυματισμούς που προκαλούνται από τον 
αναπτυγμένο αερόσακο όπως εκδορές, μια μελανιά, ένα έγκαυμα ή 
ένας τραυματισμός από σπασμένα γυαλιά.

Εκδορές / μελανιά

Έγκαυμα

Κάθε τραυματισμός από σπασμένα 
γυαλιά (π.χ. γυαλιά ηλίου)
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥΣ

  ● Μην εκτελείτε διάγνωση του κυκλώματος με ένα τέστερ κυκλωμά-
των. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα 
των αερόσακων, συμπεριλαμβανομένου του τιμονιού, της περιο-
χής στερέωσης του αερόσακου και της καλωδίωσης.

  ● Η λανθασμένη επιθεώρηση των αερόσακων, μπορεί να αποβεί 
επικίνδυνη και να προκαλέσει τραυματισμούς. Το σύστημα των 
αερόσακων πρέπει να απορρίπτεται μόνο από έναν αντιπρόσω-
πο της Ssangyong ή από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Ssangyong.

  ● Αντικαταστήστε το τιμόνι μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της 
Ssangyong.

  ● Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, η προειδοποιητική λυχνία αερό-
σακων ανάβει για τον έλεγχο του συστήματος. Σβήνει μετά από 6 
δευτερόλεπτα όταν το σύστημα είναι φυσιολογικό. Εάν αυτή η προ-
ειδοποιητική λυχνία παραμένει αναμμένη τότε το σύστημα μπορεί 
να είναι ελαττωματικό. Ζητήστε άμεσα να γίνει έλεγχος του συστή-
ματος των αερόσακων από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή 
σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Μην αφήνετε μικρά παιδιά ή βρέφη να κάθονται στο κάθισμα του 
συνοδηγού ή να τα κρατούν οι επιβάτες στα χέρια τους. Κατά την 
ανάπτυξη των μετωπικών αερόσακων, θα μπορούσαν να τραυμα-
τιστούν σοβαρά ή να σκοτωθούν.

  ● Το παιδικό κάθισμα θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πίσω κάθισμα.
  ● Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να τοποθετείται στο μπροστινό κά-

θισμα. Το βρέφος ή το παιδί μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά από 
την ανάπτυξη του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήματος.

  ● Η ζώνη ασφαλείας και οι αερόσακοι είναι η πιο αποτελεσματικά όταν 
ακουμπάτε στην πλάτη του καθίσματος και κάθεστε σε ευθεία θέση.

  ● Μην μετακινείτε το κάθισμά σας πάρα πολύ κοντά στο τιμόνι ή το 
ταμπλό. Εάν χαμηλώσετε το κεφάλι σας, ο αερόσακος μπορεί να 
χτυπήσει το κεφάλι σας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του και 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.

  ● Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα των 
αερόσακων, συμπεριλαμβανομένου του τιμονιού, της περιοχής 
στερέωσης του αερόσακου και της καλωδίωσης με τα χέρια σας ή 
με εργαλεία. Μπορεί να τραυματιστείτε από την ξαφνική ανάπτυξη.

  ● Ο αερόσακος / προεντατήρας περιέχει εκρηκτικά υλικά, συνεπώς 
επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξου-
σιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong για την απόρριψη ή την 
αντικατάστασή τους.

  ● Τα εξαρτήματα του αερόσακου / προεντατήρα θα είναι πολύ ζεστά 
μετά την ενεργοποίησή τους. Μην τα αγγίζετε.

  ● Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος των αερόσακων / προε-
ντατήρα, το ενεργοποιημένο συγκρότημα του αερόσακου πρέπει 
να αφαιρεθεί από το όχημα και να αντικατασταθεί με ένα νέο.

  ● Μη στερεώνετε αντικείμενα όπως αυτοκόλλητα, μπουκάλια αρω-
ματισμού χώρου, ή βάσεις κινητών τηλεφώνων πάνω στην επιφά-
νεια του τιμονιού και στο ταμπλό.

  ● Μην χτυπάτε με δύναμη τις πόρτες. Η ενέργεια αυτή μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία του μετωπικού αερόσακου. 

  ● Πιάνετε το τιμόνι μόνο από την εξωτερική στεφάνη, έτσι ώστε ο 
αερόσακος να μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς κανένα εμπόδιο.

  ● Μην κρατάτε και μη χειρίζεστε το τιμόνι έχοντας διασταυρωμένα τα 
χέρια σας. Μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά κατά την ανάπτυξη 
του αερόσακου.

           ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥΣ (Ι)
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  ● Μην φέρνετε το πρόσωπο ή το στήθος σας κοντά στο τιμόνι και το 
ταμπλό. Επίσης, μην επιτρέπετε σε κανέναν να ακουμπά τα χέρια, 
τα πόδια ή το πρόσωπό του στο ταμπλό. Ο αερόσακος δεν μπορεί 
να λειτουργήσει σωστά.

  ● Όταν ο αερόσακος / προεντατήρας ενεργοποιείται, κάνει ένα δυ-
νατό θόρυβο και παράγει καπνό. Ωστόσο, ο καπνός είναι ένα μη 
τοξικό αέριο άζωτο.

  ● Όταν ο αερόσακος / προεντατήρας ενεργοποιείται, παράγεται μη-
τοξικό αέριο. Αυτό το αέριο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο 
δέρμα, τα μάτια ή τη μύτη. Ξεπλύνετε με κρύο και καθαρό νερό και 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμένουν.

  ● Το κρύσταλλο του παρμπρίζ μπορεί να σπάσει κατά την ανάπτυξη 
του αερόσακου του συνοδηγού.

  ● Όταν απαιτούνται επισκευές για το τιμόνι, ή όταν συμβεί ένα ατύ-
χημα, χωρίς την ανάπτυξη του αερόσακου, ζητήστε να γίνει έλεγ-
χος του συστήματος των αερόσακων από έναν αντιπρόσωπο της 
Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Μπορεί να υποστείτε δευτερογενείς τραυματισμούς που προκα-
λούνται από τον αναπτυγμένο αερόσακο όπως εκδορές, μια με-
λανιά, ένα έγκαυμα ή ένας τραυματισμός από σπασμένα γυαλιά. 
Όταν ο αερόσακος ενεργοποιείται, παράγεται μη-τοξικό αέριο.

  ● Αν η ένταση της πρόσκρουσης στο όχημα δεν είναι σημαντική και 
οι ζώνες ασφαλείας είναι αρκετές για την προστασία των επιβατών, 
οι αερόσακοι δεν αναπτύσσουν για την αποφυγή τυχόν δευτερογε-
νών τραυματισμών όπως κοψίματα, εκδορές ή εγκαύματα.

  ● Μην χρησιμοποιείτε ένα παιδικό κάθισμα με μέτωπο προς τα πίσω 
σε ένα κάθισμα που προστατεύεται από αερόσακο.

  Δευτερογενής τραυματισμός που οφείλεται στην ανάπτυξη 
των αερόσακων

  ● Εάν η μονάδα ελέγχου των αερόσακων ανιχνεύσει την πρό-
σκρουση κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, μεταδίδει το σήμα 
για την ενεργοποίηση των αερόσακων. Αυτό το σήμα ενεργοποιεί 
την έκρηξη της πούδρας, η οποία περιλαμβάνεται στη μονάδα 
του αερόσακου, και ο αερόσακος αναπτύσσεται σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα για την προστασία των επιβαινόντων. Κατά την 
ανάπτυξη του αερόσακου, θα υπάρξει έντονος θόρυβος, εκτυ-
φλωτικό φως και καπνός. Μπορεί να υποστείτε δευτερογενείς 
τραυματισμούς που προκαλούνται από τον αναπτυγμένο αερό-
σακο όπως εκδορές, μια μελανιά, ένα έγκαυμα ή ένας τραυματι-
σμός από σπασμένα γυαλιά.

           ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥΣ (ΙΙ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 Καλοριφέρ / Σύστημα κλιματισμού .........................9-2

 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις  ........................9-4
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 Αντικατάσταση φίλτρου κλιματισμού  ...................9-13

Εξαερισμός, 
Θέρμανση, 

Κλιματισμός και 
Καθαρισμός αέρα
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Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας 

Πίνακας ελέγχου λειτουργίας 
καλοριφέρ / κλιματισμού

Μοχλός ελέγχου 
κατεύθυνσης
ροής αέρα

Άνοιγμα Κλειστός

Περιστροφικός 
διακόπτης ελέγχου 
της έντασης της ροής 
του αέρα

Μοχλός ελέγχου κατεύθυνσης ροής αέρα
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Μπροστινός κεντρικός αεραγωγός

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα μετακινώ-
ντας το κουμπί οριζόντια ή κάθετα.

Μπροστινός πλευρικός αεραγωγός

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα μετακινώ-
ντας το μοχλό ελέγχου κατεύθυνσης ροής του αέρα στον αεραγωγό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της ροής του αέρα με την περιστρο-
φή του περιστροφικού διακόπτη προς δεξιά ή προς τα αριστερά.

Μοχλός ελέγχου 
κατεύθυνσης
ροής αέρα

Άνοιγμα Κλειστός

Περιστροφικός 
διακόπτης ελέγχου 
της έντασης της ροής 
του αέρα

Μοχλός ελέγχου κατεύθυνσης ροής αέρα
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Προδιαγραφές και χωρητικότητα ψυκτικού μέσου

Στοιχείο Προδιαγραφή

Προδιαγραφή R134a

Χωρητικότητα 650 ± 30g

  ● Αν κοιμηθείτε ενώ ο κλιματισμός ή το καλοριφέρ βρίσκονται σε λειτουργία, 
με όλα τα παράθυρα κλειστά, μπορεί να υποστείτε ασφυξία μέχρι το βαθμό 
του θανάτου.

  ● Η συνεχής λειτουργία στη λειτουργία ανακυκλοφορίας μπορεί να προκαλέ-
σει μια αίσθηση δυσχέρειας στο εσωτερικό και το θόλωμα των παραθύρων. 
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανακυκλοφορίας για ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα.

  ● Σε περίπτωση εισαγωγής καυσαερίων, υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης από 
μονοξείδιο του άνθρακα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανακυκλοφορίας για 
ένα μικρό χρονικό διάστημα όταν οδηγείτε σε περιοχές με καπνό ή αναθυμι-
άσεις. Βεβαιωθείτε ότι επαναφέρετε το σύστημα σε λειτουργία φρέσκου αέρα 
αφού περάσετε από την περιοχή με τον καπνό ή τις αναθυμιάσεις.

  ● Αν κοιμηθείτε ενώ ο κλιματισμός ή το καλοριφέρ βρίσκονται σε λειτουργία, 
με όλα τα παράθυρα κλειστά, μπορεί να υποστείτε ασφυξία μέχρι το βαθμό 
του θανάτου, λόγω έλλειψης αερισμού. Όταν λειτουργεί ο κλιματισμός ή το 
καλοριφέρ, ανανεώνετε συχνά τον αέρα.

  ● Ποτέ μην αφήνετε ένα παιδί ή ένα άτομο με ειδικές ανάγκες μόνο του στο 
όχημα με ενεργοποιημένο τον κλιματισμό ή το καλοριφέρ, σε ζεστό ή κρύο 
καιρό. Το παιδί ή το άτομο με ειδικές ανάγκες μπορεί να βρεθεί σε σοβαρό 
κίνδυνο από τη ζέστη και την έλλειψη οξυγόνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Αν το όχημά σας είναι σταθμευμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ανοίξτε 
όλα τα παράθυρα για να αποβάλλετε τη θερμότητα πριν από την ενεργοποί-
ηση του κλιματισμού (A/C).

  ● Η λειτουργία του κλιματισμού (A/C) για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ το όχη-
μα είναι σταθμευμένο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα.

  ● Όταν οδηγείτε σε μια ανηφορική διαδρομή για μια παρατεταμένη χρονική πε-
ρίοδο, ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον κλιματισμό κάθε 3 έως 5 λεπτά.

  ● Για την πρόληψη της αποφόρτισης της μπαταρίας, μην λειτουργείτε τον ανε-
μιστήρα για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, όταν ο κινητήρας δεν είναι 
σε λειτουργία.

  ● Για να διατηρηθεί το σύστημα σε άριστη κατάσταση και για να διατηρηθεί 
η λίπανση του συμπιεστή του κλιματισμού και των σχετικών εξαρτημάτων, 
λειτουργήστε τον κλιματισμό σε χαμηλή ταχύτητα μία φορά την εβδομάδα.

  ● Μην σβήνετε τον κινητήρα όταν ο κλιματισμός βρίσκεται σε λειτουργία. Αυτό 
μπορεί να παράγει μια δυσάρεστη οσμή η οποία παγιδεύεται μέσα στον αε-
ραγωγό. Σβήστε τον ανεμιστήρα και περιμένετε για λίγα λεπτά στη λειτουργία 
φρέσκου αέρα προτού σβήσετε τον κινητήρα.

  ● Εάν εκκινήσετε τον κινητήρα με τον κλιματισμό ενεργοποιημένο, ο κινητήρας 
μπορεί να εκκινήσει με δυσκολία και η λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί 
μπορεί να είναι ασταθής, με αποτέλεσμα την εμφάνιση κραδασμών στο όχη-
μα . Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τα ηλεκτρικά συστήματα, όπως 
ο ανεμιστήρας.

  ● Όταν το σύστημα κλιματισμού δεν χρησιμοποιείται μια μεγάλες περιόδους, 
θα υπάρξουν οσμές. Λειτουργείστε τον κλιματισμό για 20 ~ 30 λεπτά με ανοι-
χτές πόρτες για να αφαιρέσετε τις οσμές.

  ● Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν ο κλιματισμός δεν χρησιμοποιείται τακτι-
κά, λειτουργείστε τον κλιματισμό μία ή δύο φορές κάθε μήνα για 5 ~ 10 λεπτά.

  ● Αν ο κλιματισμός δεν χρησιμοποιείται τακτικά, το λιπαντικό στο συμπιεστή 
του A/C δεν θα κυκλοφορεί προκαλώντας δυσλειτουργία του A/C. Βεβαιωθεί-
τε ότι ενεργοποιείτε τον κλιματισμό σε χαμηλή ταχύτητα.

  ● Όταν επιχειρείται μια ξαφνική επιτάχυνση του οχήματος ενώ ο κλιματισμός 
είναι ενεργοποιημένος, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο «κλικ» από το μαγνη-
τικό συμπλέκτη του συμπιεστή. Αυτή είναι μια φυσιολογική λειτουργία για τη 
μείωση της εσωτερικής πίεσης του συμπιεστή και για την προστασία του 
συστήματος κλιματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
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Εάν πατηθεί το κουμπί αυτόματης λειτουργίας (Auto), η θερμοκρασία του διαμερίσματος των επιβατών διατηρείται αυτόματα ανάλογα με την ρύθμιση 
της θερμοκρασίας. Μέσω της λειτουργίας του σχετικού διακόπτη του αυτόματου κλιματισμού, μπορείτε επίσης να ελέγξετε χειροκίνητα τη λειτουργία του 
κλιματισμού, την κατεύθυνση της ροής του αέρα, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την πηγή του αέρα. Για να απενεργοποιήσετε τον κλιματισμό και το 
καλοριφέρ, πατήστε το κουμπί «OFF». Η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας.

Κατάσταση αυτόματης λειτουργίας
Εάν πατηθεί το κουμπί αυτόματης λειτουργίας (Auto), το ενδεικτικό 
«AUTO» εμφανίζεται στην οθόνη (VFD) και η θερμοκρασία του διαμε-
ρίσματος των επιβατών διατηρείται αυτόματα ανάλογα με την ρύθμιση 
της θερμοκρασίας.

Όταν πατήσετε το κουμπί αυτόματης λειτουργίας κατά τη διάρκεια της 
χειροκίνητης λειτουργίας, το σύστημα αλλάζει σε κατάσταση αυτόματης 
λειτουργίας.

Κατάσταση χειροκίνητης λειτουργίας
Όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα, το διακό-
πτη κλιματισμού, το διακόπτη ανακυκλοφορίας ή το διακόπτη λειτουργίας 
σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας, το ενδεικτικό «AUTO» στην οθόνη 
(VFD) σβήνει και το σύστημα κλιματισμού μπορεί να ελεγχθεί με το χέρι.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ / ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ *

Ένδειξη θερμοκρασίας
(θερμοκρασία περιβάλλοντος,

ρύθμιση της θερμοκρασίας)

Διακόπτης 
απενεργοποίησης (OFF)

Διακόπτης αποψύκτη

Διακόπτης ανακυκλοφορίαςΔιακόπτης λειτουργίας
Διακόπτης κλιματισμού

Ένδειξη θερμοκρασίας
περιβάλλοντος

Ενδεικτικό A/C ON

Ενδεικτικό ροής αέρα

Ενδεικτικό αυτόματης λειτουργίας
Ενδεικτικό λειτουργίας εισαγωγής φρέσκου αέρα

Ενδεικτικό ανακυκλοφορίας

Ενδεικτικό αποψύκτη

Διακόπτης εισαγωγής αέρα

  

Αισθητήρας
θερμοκρασίας εσωτερικού

Διακόπτης ελέγχου της 
ταχύτητας του ανεμιστήρα 
και κουμπί εμφάνισης 
της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος

Ενδεικτικό ταχύτητας 
ανεμιστήρα

Κουμπί αυτόματης 
λειτουργίας και 

διακόπτης έλεγχου 
της θερμοκρασίας
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Χαμηλή ταχύτητα 
ανεμιστήρα 

Υψηλή ταχύτητα 
ανεμιστήραΨύξη Θέρμανση

Διακόπτης έλεγχου θερμοκρασίας
Για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία γυρίστε 
το διακόπτη, όπως απαιτείται.

Διακόπτης έλεγχου ταχύτητας ανεμιστήρα
Για να ελέγξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, περιστρέψτε αυτό το διακόπτη. Όταν 
γυρίσετε αυτό το διακόπτη στην αυτόματη λειτουργία, το ενδεικτικό «AUTO» σβήνει 
και το σύστημα αλλάζει σε χειροκίνητη λειτουργία.

Εάν ο διακόπτης κλιματισμού είναι απενεργοποιημένος, ο κλιματισμός δεν λειτουργεί ακόμα 
και όταν λειτουργεί ο διακόπτης του ανεμιστήρα. Ωστόσο, ο αέρας ρέει λόγω της λειτουργίας 
του ανεμιστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πραγματική θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί να μην 
εμφανίζεται σωστά λόγω της θερμότητας του κινητήρα ή της θερ-
μότητας του εδάφους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κουμπί αυτόματης λειτουργίας
Εάν πατηθεί το κουμπί αυτόματης λειτουργίας 
(Auto), το ενδεικτικό «AUTO» εμφανίζεται στην 
οθόνη (VFD) και η θερμοκρασία του διαμερί-
σματος των επιβατών διατηρείται αυτόματα 
ανάλογα με την ρύθμιση της θερμοκρασίας. 
Όταν πατήσετε το κουμπί αυτόματης λειτουργί-
ας κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργί-
ας, το σύστημα αλλάζει σε κατάσταση αυτόμα-
της λειτουργίας.

Διακόπτης  
απενεργοποίησης (OFF)
Για να σταματήσετε τη λειτουρ-
γία του κλιματισμού / καλοριφέρ, 
πατήστε αυτό το διακόπτη.

Κουμπί εμφάνισης θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, το ενδεικτικό «AMB» εμφα-
νίζεται και η θερμοκρασία περιβάλλοντος εμφανίζεται στην 
οθόνη (VFD) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
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Χαμηλή ταχύτητα 
ανεμιστήρα 

Υψηλή ταχύτητα 
ανεμιστήραΨύξη Θέρμανση

Αεραγωγοί Διπλό επίπεδο Πόδια Αποψύκτης και πόδια

Διακόπτης λειτουργίας
Κάθε φορά που πατάτε αυτόν το διακόπτη, η λειτουρ-
γία ροής του αέρα αλλάζει σε μια άλλη κατάσταση λει-
τουργίας και εμφανίζεται όπως φαίνεται στην εικόνα.

Όταν πατάτε αυτόν το διακόπτη στη λειτουργία 
αυτόματου κλιματισμού (εμφανίζεται το ενδεικτικό 
«AUTO»), το σύστημα αλλάζει σε κατάσταση χειρο-
κίνητης λειτουργίας του κλιματισμού (το ενδεικτικό 
«AUTO» εξαφανίζεται).

Διακόπτης κλιματισμού

Όταν πατάτε αυτόν το διακόπτη, το ενδεικτικό ( A/C ) ανάβει και ξεκινά 
η λειτουργία του κλιματισμού, ωστόσο, το ενδεικτικό «AUTO» σβήνει. 
Όταν πατήσετε ξανά το διακόπτη, σταματά η λειτουργία του κλιματι-
σμού και το ενδεικτικό σβήνει.

Διακόπτης αποψύκτη
Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη για γρήγορη αποπάγωση.

Όταν πατάτε αυτόν το διακόπτη, η κατεύθυνση της ροής αέρα θα αλ-
λάξει προς το παρμπρίζ και τα κρύσταλλα των θυρών, ο κλιματισμός 
λειτουργεί αυτόματα, και ο εξωτερικός αέρας εισέρχεται στο εσωτερικό.

Τη δεδομένη στιγμή, ανάβουν τα ενδεικτικά ( A/C ), ( ) και ( ). 
Εάν πατήσετε το διακόπτη στη λειτουργία «AUTO», το ενδεικτικό  
( A/C ) σβήνει. Όταν η αποπάγωση έχει ολοκληρωθεί, πατήστε το δι-
ακόπτη για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.



9-8 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

Κυκλοφορία του αέρα

Καθαρός αέρας

Διακόπτης ανακυκλοφορίας
Όταν πατάτε αυτόν το διακόπτη, το ενδεικτικό ανακυκλοφορίας ανάβει 
και το σύστημα αλλάζει σε λειτουργία ανακυκλοφορίας.

  ● Η χρήση της λειτουργίας ανακυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί 
να προκαλέσει πνιγηρότητα, πονοκέφαλο, υπνηλία, ή θολωμένα παράθυρα.

  ● Σε περίπτωση εισαγωγής καυσαερίων, υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης από 
μονοξείδιο του άνθρακα. Μετά τη διέλευση από μια περιοχή με σκόνη ή ατμο-
σφαιρική ρύπανση ρυθμίστε σε λειτουργία εισαγωγής φρέσκου αέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διακόπτης εισαγωγής αέρα
Με το πάτημα του διακόπτη, το ενδεικτικό εισαγωγής αέρα ανάβει και 
το σύστημα αλλάζει σε λειτουργία εισαγωγής αέρα.

Αυτόματη επιλογή της λειτουργίας φρέσκου αέρα  
ή της λειτουργίας επανακυκλοφορίας αέρα

Όταν πατάτε το διακόπτης ξεπαγώματος ( ), ο εξωτερικός αέ-
ρας έρχεται αυτόματα στο εσωτερικό. Όταν ο διακόπτης πατηθεί 
ξανά, η προηγούμενη λειτουργία θα αποκατασταθεί.
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Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί 
να ρυθμιστεί σε 4 διαφορετικά στάδια. ΘέρμανσηΨύξη

Διακόπτης λειτουργίας

Διακόπτης 
ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης 
(ON/OFF) κλιματισμού

Διακόπτης επιλογής 
πηγής αέρα

Μπορείτε να απολαμβάνετε μια ευχάριστη θερμοκρασία στο εσωτερικό μέσω της χειροκίνητης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συστήματος 
κλιματισμού ή θέρμανσης, μέσω του ελέγχου της ταχύτητας του ανεμιστήρα που κυμαίνεται από το 1 έως το 4 και της θερμοκρασίας του αέρα και 
μέσω της ρύθμισης της κατεύθυνσης της ροής του αέρα.

Διακόπτης ελέγχου ανεμιστήρα
Γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αυξήσετε ή 
να μειώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση «0», ο ανεμιστήρας σταματάει. 

Εάν ο διακόπτης κλιματισμού είναι απενεργοποιημένος, ο κλιματισμός δεν 
λειτουργεί ακόμα και όταν λειτουργεί ο διακόπτης του ανεμιστήρα. Ωστόσο, ο 
αέρας ρέει λόγω της λειτουργίας του ανεμιστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διακόπτης έλεγχου θερμοκρασίας
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του αέρα που ρέει με την περιστροφή του 
επιλογέα. 
Κατεύθυνση προς το κόκκινο: Θέρμανση 
Κατεύθυνση προς το μπλε: Ψύξη

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ / ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κυκλοφορία του αέρα

Καθαρός αέρας
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Ενδεικτικό 
κυκλοφορίας αέρα

Κλιματισμός 
Ενδεικτικό 

ενεργοποίησης 
(ON)

Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης  
(ON/OFF) κλιματισμού
Για να ενεργοποιήσετε τον κλιματισμό, πατήστε αυτό το διακόπτη όταν 
ο διακόπτης ταχύτητας ανεμιστήρα είναι σε οποιαδήποτε θέση εκτός 
από τη θέση «0». Στη συνέχεια, το ενδεικτικό στο διακόπτη ανάβει.

Για να απενεργοποιήσετε τον κλιματισμό, πατήστε ξανά το κουμπί.

Διακόπτης επιλογής πηγής αέρα
Με το πάτημα του διακόπτη, γίνεται εναλλαγή της λειτουργίας εισαγω-
γής φρέσκου αέρα και της λειτουργίας ανακυκλοφορίας. Όταν έχει επι-
λεγεί η λειτουργία ανακυκλοφορίας, το ενδεικτικό στο διακόπτη ανάβει. 
Όταν βρέχει ή υπάρχει υγρασία, ενεργοποιήστε την λειτουργία εισαγω-
γής φρέσκου αέρα και κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς το παρμπρίζ 
για αποθάμβωση.

  ● Η χρήση της λειτουργίας ανακυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί 
να προκαλέσει πνιγηρότητα, πονοκέφαλο, υπνηλία, ή θολωμένα παράθυρα.

  ● Σε περίπτωση εισαγωγής καυσαερίων, υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης από 
μονοξείδιο του άνθρακα. Μετά τη διέλευση από μια περιοχή με σκόνη ή ατμο-
σφαιρική ρύπανση ρυθμίστε σε λειτουργία εισαγωγής φρέσκου αέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Ενδεικτικό 
κυκλοφορίας αέρα

Κλιματισμός 
Ενδεικτικό 

ενεργοποίησης 
(ON)

Αεραγωγοί Διπλό επίπεδο Πόδια Αποψύκτης και πόδια Αποψύκτης

Διακόπτης αποψύκτη
Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη για γρήγορη αποπάγωση.
Όταν πατάτε αυτόν το διακόπτη, η κατεύθυνση της ροής αέρα θα αλλάξει προς το παρμπρίζ και 
τα κρύσταλλα των θυρών, ο κλιματισμός λειτουργεί αυτόματα, και ο εξωτερικός αέρας εισέρ-
χεται στο εσωτερικό, και ανάβει το ενδεικτικό στο διακόπτη. Όταν ο διακόπτης πατηθεί ξανά, η 
προηγούμενη λειτουργία θα αποκατασταθεί.
Όταν η αποπάγωση έχει ολοκληρωθεί, πατήστε το διακόπτη για να επιστρέψετε στην κανο-
νική λειτουργία.

Διακόπτης λειτουργίας
Πιέζοντας αυτούς τους διακόπτες, η λειτουργίας της ροής του αέρα αλλάζει. Για κάθε λειτουργία που επιλέγεται, ανάβει το αντίστοιχο ενδεικτικό.
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Διακόπτης αποψύκτη

Στο εσωτερικό του παρμπρίζ
1.  Πατήστε το διακόπτη αποπάγωσης.
2.   Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με τον έλεγχο της ταχύτητας 

του ανεμιστήρα.
3.   Για να αφαιρέσετε γρήγορα την υγρασία από το κρύσταλλο, ρυθμίστε 

το διακόπτη ταχύτητας ανεμιστήρα στη θέση της υψηλής ταχύτητας.
4.   Για να αποτρέψετε το σχηματισμό υγρασίας στο κρύσταλλο, συνι-

στάται να θέσετε το διακόπτη επιλογής πηγής αέρα στη λειτουργία 
εισαγωγής φρέσκου αέρα.

Εξωτερικά του παρμπρίζ
1.  Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη λειτουργία αποπάγωσης.
2.   Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με τον περιστροφικό επιλο-

γέα ταχύτητας ανεμιστήρα.
3.   Για να αφαιρέσετε γρήγορα τον πάγο από το κρύσταλλο, ρυθμίστε το 

διακόπτη ταχύτητας ανεμιστήρα στη θέση της υψηλής ταχύτητας.
4.   Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας στην υψηλότερη 

θέση. 

Όταν βρέχει και υπάρχει πολύ υγρασία, μπορεί να παρουσιαστεί υγρασία στο 
παρμπρίζ και τα παράθυρα. Η υγρασία θα εμποδίσει την ορατότητά σας μέσα 
των παραθύρων και μπορεί να δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση. Για 
να αποτρέψετε το σχηματισμό υγρασίας στα τζάμια, συνιστάται να θέσετε το 
διακόπτη επιλογής πηγής αέρα στη λειτουργία εισαγωγής φρέσκου αέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν πατάτε αυτόν το διακόπτη αποπάγωσης, ο κλιματισμός ενεργοποιείται 
αυτόματα και το σύστημα επιλέγει τη λειτουργία εισαγωγής φρέσκου αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτόματος κλιματισμός

Μηχανικός κλιματισμός   

  ● Η εκτεταμένη λειτουργία του κλιματισμού στη λειτουργία διπλού επιπέδου ή 
τη λειτουργία αποπάγωσης μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία υγρασίας 
στο εξωτερικό του κρυστάλλου, λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας 
μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του οχήματος. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση, αλλάξτε τη ροή του αέρα στη λειτουργία εξαερισμού και ρυθμίσετε 
τον ανεμιστήρα σε χαμηλή ταχύτητα.

  ● Ειδικά το χειμώνα ή το καλοκαίρι, για να αποφευχθεί το θάμπωμα του κρυστάλ-
λου, αφαιρέστε τυχόν εμπόδια, όπως χιόνι ή φύλλα από τις εισόδους του αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΠΟΘΑΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΓΩΣΗ
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Αντικαταστήστε το φίλτρο του κλιματισμού όταν

  ● Παράγεται δυσάρεστη οσμή κατά την πρώτη λειτουργία μετά από μια μακρά περίοδο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

  ● Η ικανότητα ψύξης και αερισμού έχει μειωθεί.

1.   Ανοίξτε το ντουλαπάκι του συνοδηγού. 2.   Αφαιρέστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού 
από το ταμπλό, μετακινώντας την αριστε-
ρή πλευρά της βάσης προς την κατεύθυν-
ση του βέλους.

3.  Πιέστε προς τα κάτω τη δεξιά πλευρά στο 
ντουλαπάκι προς την κατεύθυνση του βέ-
λους.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διακόπτης αποψύκτη

  ● Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στις βάσεις όταν αφαιρείτε το ντουλαπάκι 
του συνοδηγού. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση των βάσεων με απο-
τέλεσμα τη χαλαρή εγκατάσταση.

  ● Αντικαταστήστε και τα δύο φίλτρα του κλιματιστικού ταυτόχρονα, δίνοντας 
προσοχή στην κατεύθυνση εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Αντικαταστήστε το φίλτρο του κλιματιστικού κάθε 10.000 χλμ. οδήγησης. 
Ωστόσο, εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες, όπως σε δρό-
μους με σκόνη ή σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, και υπάρχει υπερ-
βολική χρήση του κλιματισμού ή του καλοριφέρ, το διάστημα αντικατάστα-
σης μπορεί να μειωθεί.

  ● Όταν το φίλτρο είναι μολυσμένο, θα μειωθεί η ικανότητα ψύξης ή θέρμαν-
σης του συστήματος και θα δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Αυτό το τμήμα που προεξέχει 
υποδεικνύει ότι αυτό είναι το 
κάτω μέρος του φίλτρου.

4.   Πιέστε τη βάση 1  προς τα κάτω και αφαι-
ρέστε το κάλυμμα του φίλτρου.

5.   Τραβήξτε προς τα έξω το πρώτο φίλτρο. 6.   Μετακινήσετε ελαφρώς το δεύτερο φίλτρο 
προς την αριστερή πλευρά και τραβήξτε το 
προς τα έξω.

7.   Τοποθετήστε με την αντίστροφη σειρά της 
αφαίρεσης.
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Αλεξήλιο οδηγού Αλεξήλιο συνοδηγού

Θήκη γυαλιών ηλίου

Κόρνα 

Ψηφιακό ρολόι

Ντουλαπάκι συνοδηγού

Θήκη χάρτη 
πόρτας οδηγού Θήκη χάρτη πόρτας 
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Εσωτερικός καθρέφτης 
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※  Η πραγματική εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται παραπάνω.
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Θήκη πλάτης 
καθίσματος

Κεντρική 
κονσόλα

Θήκη πλάτης 
καθίσματος

10

  ● Η οδήγηση με οποιοδήποτε αποθηκευτικό χώρο ανοιχτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου φρεναρίσματος. Όλοι οι χώροι 
αποθήκευσης πρέπει να παραμένουν κλειστοί κατά την οδήγηση.

  ● Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή αναπτήρες μιας χρήσης στο κουτί της κονσόλας ή σε άλλο χώρο. Σε ζεστό καιρό, μπορούν να εκραγούν και να προκληθεί 
πυρκαγιά.

  ● Όταν όχημα βρίσκεται σε κίνηση, το υγρό μπορεί να χυθεί έξω. Το χυμένο υγρό μπορεί να προξενήσει ζημιά στο όχημα και να προκαλέσει εγκαύματα εάν είναι ζεστό. 
Μην χρησιμοποιείτε την ποτηροθήκη, ενώ όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Ως εκ τούτου, μην βάζετε κάποιο φλιτζάνι με ζεστό υγρό στην ποτηροθήκη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΚΟΡΝΑ

Τύπος Α

Τύπος Β 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ

Για να ρυθμίσετε το τιμόνι, σπρώξτε το μοχλό ελέγχου προς τα δεξιά, 
ρυθμίστε το τιμόνι προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη σωστή θέση, 
αφήστε το μοχλό ελέγχου για να ασφαλίσετε το τιμόνι στη θέση του.

  ● Μη ρυθμίζετε το τιμόνι ενώ το όχημά σας κινείται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του οχήματός σας.

  ● Πριν από την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι είναι ασφαλισμένο.
  ● Η ρύθμιση της θέσης του τιμονιού κατά την οδήγηση αποσπά την προσοχή 

του οδηγού και μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
  ● Ποτέ μην κρατάτε το τιμόνι στο τέρμα της διαδρομής του προς τα δεξιά ή 

τα αριστερά για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, με τον κινητήρα σε 
λειτουργία. Αν κρατάτε το τιμόνι για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα σε 
κάθε ακραία θέση μπορεί να προκληθεί βλάβη στην αντλία του υδραυλικού 
συστήματος διεύθυνσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Τύπος B 

Τύπος Α 

ΚΟΡΝΑ

Πιέστε το μαξιλάρι της κόρνας στο τιμόνι για να ηχήσει η κόρνα. 

Ο ήχος της κόρνας μπορεί να τρομάξει τους πεζούς. Χρησιμοποιείτε μόνο 
όταν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ*

Πατώντας αυτό το διακόπτη με το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ΟΝ ή 
με τον κινητήρα σε λειτουργία ενεργοποιείται η θέρμανση του τιμονιού 
και ανάβει η ενδεικτική λυχνία. Πατώντας ξανά το διακόπτη απενεργο-
ποιείται η θέρμανση του τιμονιού και σβήνει η ενδεικτική λυχνία.

Για να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση του τιμονιού, χωρίς να θέσετε 
σε θέση OFF το διακόπτη θέρμανσης, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης 
στη θέση OFF, ενώ η θέρμανση είναι ενεργοποιημένη.

Μην εγκαθιστάτε οποιαδήποτε βοηθητική συσκευή, όπως ένα κουμπί περι-
στροφής στο τιμόνι. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο θερμαινόμενο σύρμα 
στο εσωτερικό του τιμονιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τύπος Α

Τύπος Β 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ*

ECM (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) *

Ο βαθμός αντανάκλασης του εσωτερικού καθρέφτη μπορεί να ρυθμι-
στεί αυτόματα σύμφωνα με την ένταση του φωτός από ένα όχημα που 
βρίσκεται πίσω σας πατώντας το διακόπτη αυτόματης ρύθμισης της 
αντιθαμβωτικής λειτουργίας. Πατώντας το διακόπτη, ανάβει το αντί-
στοιχο ενδεικτικό. Πατώντας ξανά το διακόπτη το ενδεικτικό σβήνει και 
η λειτουργία απενεργοποιείται.

  ● Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, η αυτόματης ρύθμιση της αντιθαμβωτικής 
λειτουργίας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

  ● Όταν οι προβολείς του πίσω οχήματος δεν στοχεύουν απευθείας στον αι-
σθητήρα του εσωτερικού καθρέφτη.

  ● Όταν το πίσω παράθυρο έχει σκούρο φιμέ κρύσταλλο.
  ● Όταν ο μοχλός του επιλογέα ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση R, η αυτόματη 

ρύθμιση της αντιθαμβωτικής λειτουργίας, θα πρέπει να ακυρωθεί για να 
επιτύχετε την καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω.

  ● Για την ασφάλειά σας, ποτέ μην ρυθμίζετε τον καθρέφτη, ενώ το όχημα 
βρίσκεται σε κίνηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Ο ηλεκτρολύτης μπορεί να πεταχτεί σε περίπτωση θραύσης του καθρέφτη. 
Μην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Αν κατά 
λάθος πάει στα μάτια σας, ξεπλύνετε με νερό και δείτε το γιατρό σας.

  ● Για την ασφάλειά σας, ρυθμίστε τον καθρέφτη πριν από την οδήγηση του 
οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο εσωτερικός καθρέφτης μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω, προς τα κάτω  
ή προς τα πλάγια για να επιτύχετε την καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χειροκίνητη ρύθμιση ημέρας / νύχτας
Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον εσωτερικό καθρέφτη πιέζοντας 
ή τραβώντας το μοχλό ρύθμισης του για να αποφύγετε την τύφλωση τη 
νύχτα που οφείλεται σε άλλα οχήματα πίσω σας.

Όταν δεν είστε σε θέση να δείτε το πίσω μέρος του οχήματός σας το βρά-
δυ, ρυθμίστε τον εσωτερικό καθρέφτη κρατώντας το σώμα του καθρέφτη και 
σπρώχνοντας ή τραβώντας το στην επιθυμητή γωνία, ώστε να μπορείτε να 
εξασφαλίσετε τη σωστή ορατότητα προς τα πίσω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, ρυθμίστε τον καθρέφτη πριν από την οδήγηση του 
οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Υποδοχή κινητού τηλεφώνου

Ποτηροθήκη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ

Πατήστε το κουμπί και σηκώστε το καπάκι κάλυμμα για να το ανοίξετε 
για την αποθήκευση μικροαντικειμένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
υποβραχιόνιο για τον οδηγό και το συνοδηγό.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα συμπεριλαμβανόμενων των αναπτή-
ρων μιας χρήσης στο κουτί της κονσόλας ή σε άλλο χώρο. Σε ζεστό καιρό, 
μπορούν να εκραγούν και να προκληθεί πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Η θήκη χρησιμεύει για την τοποθέτηση ενός ποτηριού ή ενός σταχτο-
δοχείου. 

  ● Όταν το όχημα φρενάρει ή ξεκινά απότομα, το υγρό μπορεί να χυθεί.
  ● Κίνδυνος εγκαύματος! Μην τοποθετείτε ποτήρια με ζεστά ροφήματα στην 

ποτηροθήκη.
  ● Μην τοποθετείτε κανένα μεταλλικό δοχείο ή μπουκάλι κάτω από άμεση ηλι-

ακή ακτινοβολία ή σε ένα ζεστό όχημα, καθώς μπορεί να σκάσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδοχή κινητού τηλεφώνου
Η υποδοχή κινητού τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απο-
θήκευση μικρών προσωπικών αντικειμένων, όπως κινητά τηλέφωνα, 
τσαντάκια, πορτοφόλια.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ / ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ / ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
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Θήκη χάρτη

Φωτισμός πόρτας

ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΗ

ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΗ
Η θήκη για τους χάρτες βρίσκεται στην πόρτα. Μπορείτε να αποθηκεύ-
σετε χάρτες, περιοδικά, εφημερίδες και άλλα αντικείμενα.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
Ο φωτισμός πόρτας ανάβει όταν ανοίγετε την πόρτα και σβήνει όταν 
την κλείσετε.

Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τον κι-
νητήρα σβηστό. Σε αντίθετη περίπτωση, η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΘΗΚΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Υπάρχει μια θήκη αποθήκευσης για την αποθήκευση εφημερίδων και 
περιοδικών.

ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΗ / ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ / ΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Υποδοχή κινητού τηλεφώνου

Ποτηροθήκη
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ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ

Αυτό το φορητό σταχτοδοχείο μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα στο ση-
μείο που θέλετε. Αποθηκεύστε τη στάχτη από το τσιγάρο σας.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην συσσωρεύετε εύφλεκτα υλικά, 
όπως σκουπίδια ή γόπες, στο σταχτοδοχείο σας και βεβαιωθείτε ότι τα τσιγά-
ρα είναι καλά σβησμένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΜΠΡΟΣ)

Υπάρχει ακόμα ένας χώρος αποθήκευσης στο κάτω μέρος της κεντρι-
κής κονσόλας.

Μην τοποθετείτε κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να εμποδίσει την ελεύ-
θερη κίνηση του μοχλού του επιλογέα σχέσεων για αυτόματο κιβώτιο ταχυτή-
των ή του μοχλού του επιλογέα ταχυτήτων για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΜΠΡΟΣ)



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ         10-11

10

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ

Για τη λειτουργία του αναπτήρα, πιέστε τον προς τα κάτω. Όταν θερ-
μανθεί πετάγεται αυτόματα και είναι έτοιμος για χρήση.

  ● Όταν ο αναπτήρας δεν πεταχτεί αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα, υπάρ-
χει κίνδυνος υπερθέρμανσης. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τραβήξτε τον προς τα 
έξω και αποκαταστήστε το πρόβλημα σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong 
ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Αν τοποθετήσετε το δάχτυλό σας στην υποδοχή του αναπτήρα μπορεί να 
προκληθούν εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία.

  ● Το βαρελάκι του αναπτήρα γίνεται πολύ ζεστό όταν είναι πλήρως φορτισμένο. 
Αν το ακουμπήσετε ή σας πέσει στο γυμνό δέρμα, μπορεί να προκαλέσει 
εγκαύματα. Αν σας πέσει ο ζεστός αναπτήρας μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στο κάθισμα αυτοκινήτου ή ακόμα και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά.

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο αναπτήρα στην πρίζα του αναπτήρα. Για να 
αποτρέψετε κάποια ηλεκτρική βλάβη και φωτιά, μην χρησιμοποιείτε ποτέ 
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή σε αυτή την πρίζα, όπως ξυριστική 
μηχανή, ηλεκτρική σκούπα ή μπρίκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χτυπάτε δυνατά τον αναπτήρα για να τον καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να προκα-
λέσει ζημιά στο πηνίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ

Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε τη θήκη και τοποθετήστε τα γυαλιά 
ηλίου πάνω στο άγκιστρο.

  ● Αν τα γυαλιά πέσουν κάτω, μπορεί να καταστραφούν. Στηρίξτε τα καλά.
  ● Η ανοιχτή θήκη μπορεί να εμποδίσει την ορατότητά σας προς τα πίσω. 

Επίσης, η θήκη μπορεί να σας τραυματίσει σε κάποιο ατύχημα ή σε ένα 
απότομο φρενάρισμα. Ως εκ τούτου, κλείστε τη θήκη πριν από την εκκίνηση 
του οχήματος σας.

  ● Μην αποθηκεύετε κάποιο αντικείμενο που μπορεί να παραμορφωθεί σε 
υψηλή θερμοκρασία.

  ● Μην αποθηκεύετε βαριά αντικείμενα στο εσωτερικό της θήκης. Εάν πέσουν 
από τη θήκη, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ / ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ
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Καθρέφτης καλλωπισμού

Αλεξήλιο

Λάμπα φωτισμού

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εισιτήρια και κάρτες.

ΑΛΕΞΗΛΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗ 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ*

Αλεξήλια
Τραβήξτε το αλεξήλιο προς τα κάτω ή προς τα αριστερά (δεξιά), εάν 
είναι απαραίτητο. 

Καθρέφτης καλλωπισμού
Στρέψτε το αλεξήλιο προς τα κάτω και ανοίξτε το κάλυμμα για να απο-
καλύψετε τον καθρέφτη.
Φωτισμός καθρέφτη καλλωπισμού*
Στρέψτε το αλεξήλιο προς τα κάτω και ανοίξτε το κάλυμμα για να απο-
καλύψει τον καθρέφτη, τότε η λάμπα θα ανάψει.

  ● Η ρύθμιση του αλεξήλιου ή η χρήση του καθρέφτη / υποδοχής εισιτηρίων στο 
αλεξήλιο κατά την οδήγηση, μπορεί να αποτελέσει πηγή απόσπασης της 
προσοχής και ως εκ τούτου μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

  ● Σταματήστε το όχημα σε ασφαλές μέρος πριν από τη ρύθμιση ή τη χρήση 
του αλεξήλιου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ / ΑΛΕΞΗΛΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
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ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ

Τραβήξτε προς τα πάνω το μοχλό για να ανοίξετε το ντουλαπάκι του 
συνοδηγού. Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα αντικείμενα.
Όταν είναι αναμμένα τα φώτα θέσης και το ντουλαπάκι του συνοδηγού 
είναι ανοιχτό, ανάβει ο εσωτερικός φωτισμός στο ντουλαπάκι.

  ● Η οδήγηση με το ντουλαπάκι του συνοδηγού ανοιχτό μπορεί να προκαλέ-
σει τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου φρεναρίσματος. 
Φροντίστε ώστε το ντουλαπάκι να παραμένει κλειστό κατά την οδήγηση.

  ● Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα συμπεριλαμβανόμενων των ανα-
πτήρων μιας χρήσης στο κουτί της κονσόλας ή στο ντουλαπάκι. Σε ζεστό 
καιρό, μπορούν να εκραγούν και να προκληθεί πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φωτισμός στο ντουλαπάκι του συνοδηγού ανάβει κατά το άνοιγμα του μόνο 
όταν τα φώτα στάθμευσης ή οι προβολείς είναι αναμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ

H (ΩΡΑ) : Κουμπί ρύθμισης ώρας 

M (ΛΕΠΤΑ) : Κουμπί ρύθμισης λεπτών 

S (ΡΥΘΜΙΣΗ) : Κουμπί ρύθμισης
Πατήστε το κουμπί «S» για να ρυθμίσετε το χρόνο μέχρι την πλησιέ-
στερη ώρα.

  ● Όταν ο χρόνος είναι μεταξύ 00 και 29 λεπτών από μια ορισμένη ώρα, 
η ένδειξη των λεπτών θα δείξει «00», αν πατήσετε αυτό το κουμπί.

  ● Όταν ο χρόνος είναι μεταξύ 30 και 59 λεπτών από μια ορισμένη 
ώρα, η ένδειξη των λεπτών θα δείξει «00» και θα προστεθεί μια ώρα 
στην ένδειξη της ώρας, αν πατήσετε αυτό το κουμπί.

Όταν αποσυνδέετε τη μπαταρία ή αντικαθιστάτε μια ασφάλεια, το ρολόι θα 
πρέπει να ρυθμιστεί ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ / ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ

Καθρέφτης καλλωπισμού

Αλεξήλιο

Λάμπα φωτισμού Κουμπί ρύθμισης ώρας Κουμπί ρύθμισης
Κουμπί Sρύθμισης λεπτών
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Άγκιστρο παλτό

Λαβή συγκράτησης

ΠΡΙΖΑ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ

Διατίθεται μια βοηθητική πρίζα για επιπλέον ηλεκτρικές συσκευές. 
Αυτή η πρίζα παρέχει ισχύ όταν το κλειδί της ανάφλεξης βρίσκεται στη 
θέση «ACC» ή «ON».

Κρατήστε κλειστό το κάλυμμα της πρίζας όταν δεν είναι σε χρήση. Μπορεί 
να παρουσιαστούν ηλεκτρικά ελαττώματα εάν εισχωρήσουν άλλα αντικείμενα 
ή νερό εκτός από πρίζες τροφοδοσίας. Επιπλέον, μπορεί να συμβεί κάποιο 
ατύχημα, όπως μια ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΤΣΑΝΤΑΣ

Τα άγκιστρα για τις τσάντες είναι τοποθετημένα στο πλευρικό τοίχωμα 
των ποδιών για το συνοδηγό και στην πίσω πλευρά στις πλάτες των 
μπροστινών καθισμάτων. Χρησιμοποιήστε τα για να κρεμάσετε μια 
τσάντα ή τσάντα με ψώνια. Για να το χρησιμοποιήσετε ως άγκιστρο για 
τσάντα, πιέστε την κάτω πλευρά του.

Μην κρεμάτε κάποιο αντικείμενο που ζυγίζει πάνω από 3 κιλά. Ο γάντζος 
μπορεί να υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΙΖΑ / ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΤΣΑΝΤΑΣ
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Άγκιστρο παλτό

Λαβή συγκράτησης

ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (ΚΕΝΤΡΟ)

Το πίσω υποβραχιόνιο βρίσκεται στο κέντρο του πίσω καθίσματος. 
Τραβήξτε προς τα κάτω το υποβραχιόνιο για να το χρησιμοποιήσετε. 
Αποθηκεύστε το όταν δεν είναι σε χρήση.

ΛΑΒΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΠΑΛΤΟ

Η λαβή συγκράτησης δεν υπάρχει στην πλευρά του οδηγού. Ένα άγκι-
στρο παλτό είναι εγκατεστημένο στις χειρολαβές πάνω από την πίσω 
πόρτα.

Υπάρχουν επίσης άγκιστρα παλτό τοποθετημένα στην οροφή.

ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (ΚΕΝΤΡΟ) / ΛΑΒΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΠΑΛΤΟ
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Πίσω αποθηκευτικός 
χώρος

ΠΙΣΩ AΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπάρχει ακόμα ένας αποθηκευτικός χώρος κάτω από την κεντρική 
κονσόλα.

ΠΙΣΩ ΣΥΡΤΑΡΙ*

Αν αναδιπλώσετε τα πίσω καθίσματα, υπάρχει ένα κουτί αποθήκευ-
σης, όπου μπορούν να αποθηκευτούν μικρά αντικείμενα.

ΠΙΣΩ AΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΥΡΤΑΡΙ
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Εάν το όχημα διαθέτει σχάρα οροφής, μπορείτε να φορτώσετε πράγ-
ματα επάνω στο όχημα σας.

Κατά τη φόρτωση, αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο όχημα, καθώς 
και τον επηρεασμό της λειτουργίας της ηλιοροφής (για όχημα εξοπλι-
σμένο με ηλιοροφή).

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό για τη φόρτωση, 
όπως ένα καροτσάκι, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και την 
ασφάλεια του οχήματος.

Συνιστάται να παρεμβάλλετε ένα ύφασμα ή μαξιλάρια μεταξύ των αντικειμέ-
νων και της οροφής για την προστασία τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  ● Σε περίπτωση που υπάρχει ηλιοροφή, μην τοποθετείτε φορτία στη σχάρα 
οροφής που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το άνοιγμα της ηλιοροφής.

  ● Η ακόλουθη προδιαγραφή αφορά το μέγιστο βάρος για τη φόρτωση εμπο-
ρευμάτων ή αποσκευών.

  ● Σχάρα οροφής: 45 κιλά (99 λίβρες) ομοιόμορφα κατανεμημένα
  ● Η φόρτωση εμπορευμάτων ή αποσκευών που υπερβαίνουν τις προδια-

γραφές της σχάρας οροφής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημά σας.
  ● Όταν μεταφέρετε μεγάλα αντικείμενα, ποτέ μην τα αφήνετε να κρέμονται 

από το πίσω μέρος και τα πλαϊνά μέρη του οχήματός σας.
  ● Για να μην προκληθεί ζημιά ή απώλεια του φορτίου, κατά την οδήγηση, 

ελέγχετε συχνά για να βεβαιωθείτε ότι η σχάρα αποσκευών και το φορτίο 
παραμένουν στερεωμένα με ασφάλεια.

  ● Πάντα να οδηγείτε το όχημά σας με μέτρια ταχύτητα.
  ● Η φόρτωση εμπορευμάτων ή αποσκευών που υπερβαίνουν τις προδιαγρα-

φές της σχάρας οροφής μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην ευστάθεια 
του οχήματός σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ*

Πίσω αποθηκευτικός 
χώρος

Σχάρα οροφής
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Οι αντιστάσεις θέρμανσης βρίσκονται στο πίσω παράθυρο.

Να είστε προσεκτικοί για να μην προκαλέσετε ζημιά στις αντιστάσεις 
θέρμανσης, ενώ καθαρίζετε την εσωτερική πλευρά του πίσω παρα-
θύρου.

Μην καλύπτετε το πίσω παράθυρο με αντηλιακή μεμβράνη, ειδικά με αντηλια-
κές μεμβράνες που περιέχουν μέταλλο ή που κάνουν διχρωμία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΙΣΩ ΑΠΟΘΑΜΒΩΤΗΣ

EVICES

Αντίσταση 
θέρμανσης
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Το Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία που επιτρέπει σε ένα κινητό τηλέφωνο με λειτουργία Bluetooth να συνδεθεί με το ηχοσύστημα του οχή-
ματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ως σαν ένα τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (handsfree). Αυτό το σύστημα δεν είναι 
διαθέσιμο για ορισμένους τύπους κινητών τηλεφώνων.

ΣΥΣΤΗΜΑ BLUETOOTH*

Μικρόφωνο

Ηχείο

Κουμπί τερματισμού 
κλήσης (CALL/END)
Για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε 
μια κλήση, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο αυτό το κουμπί.

  ● Αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμο μόνο για κινητά τηλέφωνα με λειτουργία 
Bluetooth.

  ● Ορισμένα τηλέφωνα δεν είναι πλήρως συμβατά με αυτό το σύστημα.
  ● Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κι-

νητού σας τηλεφώνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην πραγματοποιείτε κάποια κλήση, όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχοσύστημα, την υποδοχή AUX και 
τη θύρα USB, όταν θέλετε να ακούσετε μουσική.

Για αναλυτικές πληροφορίες για το ηχοσύστημα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λει-
τουργίας του ηχοσυστήματος που παρέχεται με αυτό το εγχειρίδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ*

Κεραία

Υποδοχή AUX / Θύρα USB

Διακόπτης ήχου στο τιμόνι

Ηχοσύστημα
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ΘΥΡΑ USB ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ AUX*

Παρέχεται μια θύρα USB και μια υποδοχή AUX.

Χρησιμοποιήστε τις όταν θέλετε να ακούσετε μουσική από μια συσκευή 
μνήμης USB ή από μια εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω 
των ηχείων του οχήματός σας.

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του 
ηχοσυστήματος που παρέχεται με αυτό το εγχειρίδιο.

Ορισμένες συσκευές μνήμης USB και ορισμένες εξωτερικές συσκευές αναπα-
ραγωγής ήχου ενδέχεται να μην λειτουργούν σε αυτό το ηχοσύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Ένα παράνομο αντίγραφο ενός CD μπορεί να προκαλέ-
σει δυσλειτουργία στη μονάδα του ηχοσυστήματος και μη 
φυσιολογική αναπαραγωγή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια 
CD.

  ● Οι μη συμβατοί δίσκοι μπορεί να προκαλέσουν δυσλει-
τουργία στο σύστημα. Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς 
δίσκους.

  ● Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ήχου / βίντεο / πλοήγη-
σης για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν ο κινητήρας δεν 
είναι σε λειτουργία. Η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί.

  ● Προσέξτε να μην ρίξετε νερό στη μονάδα ή να μην εισάγε-
τε ξένα αντικείμενα μέσα στο σύστημα.

  ● Αποφύγετε τα χτυπήματα και μην ασκείτε πίεση στην οθό-
νη. Η οθόνη LCD ή η οθόνη αφής μπορεί να καταστραφεί.

  ● Όταν καθαρίζετε την οθόνη, απενεργοποιήστε το σύστη-
μα και καθαρίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό και μαλακό 
πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κάποιο τραχύ πανί, ένα 
σκληρό ύφασμα, χημικά καθαριστικά ή πτητικούς διαλύ-
τες καθαρισμού (οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικό) για τον 
καθαρισμό της οθόνης. Η επιφάνεια της οθόνης μπορεί 
να καταστραφεί και να αποχρωματιστεί.

    Συμβατοί δίσκοι
  ● CD + MP3 player : Audio CD/MP3 CD & WNA CD

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ηχοσυστήματος για να ελέγξετε 
τη συμβατότητα ενός δίσκου.

        ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

CONVE

Usable Discs

Θύρα USB

Υποδοχή AUX
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1.  Προετοιμάστε ένα σετ καλωδίων διακλάδωσης.

2.   Τοποθετήστε ένα άλλο όχημα που έχει την ίδια ισχύ 12 V κοντά στο 
αποφορτισμένο όχημα.

3.   Απενεργοποιήστε όλα τα ηλεκτρικά αξεσουάρ του αποφορτισμένου 
οχήματος.

4.   Τραβήξτε το χειρόφρενο και επιλέξτε στο κιβώτιο ταχυτήτων τη 
θέση P (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) ή τη θέση της νεκράς (Ν) 
(μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων).

5.   Συνδέστε τα καλώδια διακλάδωσης.

6.   Προσπαθήστε να εκκινήσετε το αποφορτισμένο όχημα ενώ παράλ-
ληλα ανεβάζετε τις στροφές του κινητήρα στο οχήματα που παρέχει 
την ισχύ.

7.   Προσπαθήστε να εκκινήσετε τον κινητήρα με την αποφορτισμένη 
μπαταρία.

8.   Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε προσεκτικά τα κα-
λώδια διακλάδωσης με την αντίστροφη σειρά της σύνδεσης.

Σειρά σύνδεσης:
(1) Τον ακροδέκτη + της αποφορτισμένης μπαταρίας

(2) Τον ακροδέκτη + της βοηθητικής μπαταρίας

(3) Τον ακροδέκτη - της βοηθητικής μπαταρίας

(4)  Συνδέστε το ένα άκρο του άλλου καλωδίου διακλάδωσης στο αμά-
ξωμα του αποφορτισμένου οχήματος, όπως στο μπλοκ του κινητή-
ρα ή στο εμπρόσθιο άγκιστρο ρυμούλκησης.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
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Εάν η μπαταρία είναι εξασθενημένη ή πλήρως αποφορτισμένη, για την εκκίνηση του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μπαταρία από άλλο όχημα 
με τη βοήθεια καλωδίων διακλάδωσης.
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Αποφορτισμένη μπαταρία

Βοηθητική μπαταρία
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  ● Η σύνδεση του καλωδίου διακλάδωσης με τον αρνητικό πόλο της αποφορ-
τισμένης μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρικό τόξο και, ενδεχομέ-
νως, σε έκρηξη της μπαταρίας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιο 
σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στο όχημα.

  ● Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια διακλάδωσης είναι σωστά συνδεδεμένα. Διαφο-
ρετικά, μια απότομη αποσύνδεση λόγω κραδασμών κατά την εκκίνηση του 
κινητήρα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα προκαλώντας 
σοβαρή βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

  ● Βεβαιωθείτε ότι η βοηθητική μπαταρία έχει την ίδια τιμή τάσης με την απο-
φορτισμένη μπαταρία.

  ● Κατά τη σύνδεση των καλωδίων διακλάδωσης, βεβαιωθείτε ότι το αρνητικό 
(-) και θετικό (+) καλώδιο δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Διαφορετικά 
οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας.

  ● Το υγρό της μπαταρίας περιέχει οξύ που μπορεί να σας κάψει. Μην αφήσε-
τε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα, ή βαμ-
μένες επιφάνειες. Αν κατά λάθος έρθει σε επαφή με τα μάτια σας ή το δέρμα 
σας, ξεπλύνετε το σημείο με νερό και επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Εάν 
καταπιείτε υγρό μπαταρίας, πιείτε μεγάλη ποσότητα νερού ή γάλακτος και 
επικοινωνήστε με το γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν.

  ● Κατά τη μεταφορά σας με ένα ασθενοφόρο, σκουπίστε απαλά την περιοχή 
της επαφής με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Για την εκκίνηση του οχήματος σας με καλώδια διακλάδωσης, σβήστε τον 
κινητήρα του βοηθητικού οχήματος και συνδέστε τα καλώδια διακλάδωσης.

  ● Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια διακλάδωσης είναι μακρυά από τα πτερύγια του 
ανεμιστήρα πριν από την εκκίνηση του κινητήρα.

  ● Μην σβήνετε τον κινητήρα μετά από την εκκίνηση με τα καλώδια διακλά-
δωσης, προκειμένου ο εναλλάκτης να είναι σε θέση να επαναφορτίσει την 
μπαταρία. Σε αντίθετη περίπτωση, το όχημα μπορεί να μην εκκινήσει.

  ● Όταν η αιτία της διαρροής της μπαταρίας δεν έχει προσδιοριστεί με σαφή-
νεια, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της 
Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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1.   Σπρώξτε προς τα εμπρός το μοχλό απελευθέρωσης της πλάτης της 
δεύτερης σειράς καθισμάτων ( A ). 

  ● Αν τοποθετήσετε αιχμηρά ή βαριά αντικείμενα στις πλάτες των καθισμάτων, 
μπορεί να προκληθεί κάποια ζημιά στις πλάτες των καθισμάτων ή ακόμα 
και τα καθίσματα.

  ● Αν δεν κατεβάσετε εντελώς τα προσκέφαλα της δεύτερης σειράς καθισμά-
των ή χωρίς να δώσετε υπερβολική κλίση στις πλάτες των εμπρόσθιων 
καθισμάτων, μπορεί να προκληθεί κάποια ζημιά στα προσκέφαλα ή στην 
κεντρική κονσόλα, αν αναδιπλώσετε τη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

2.   Αν αναδιπλώσετε τα πίσω καθίσματα προς τα κάτω, υπάρχουν θέσεις 
τοποθέτησης, όπου μπορούν να αποθηκευτούν τα εργαλεία OVM.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ OVM 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ OVM

A

 

A

Κλειδί παξιμαδιού τροχού

Γρύλος

Προέκταση γρύλου
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΥΛΟΥ

Κατά την τοποθέτηση του γρύλου, εισάγετε το άγκιστρο του βραχίονα 
στήριξης πίσω από τα πίσω καθίσματα στην οπή στερέωσης στο άνω 
μέρος του γρύλου, και στη συνέχεια περιστρέψτε τη λαβή του γρύλου 
δεξιόστροφα με το κλειδί για να ασφαλίσετε το γρύλο. Η αφαίρεση γί-
νεται με την αντίστροφη σειρά της τοποθέτησης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ OVM

1.  Γρύλος (Γρύλος παντογράφος)

2.  Κλειδί παξιμαδιού τροχού

3.  Προέκταση γρύλου

4.  Κατσαβίδι (+ και -)

5.  Γερμανικό κλειδί

A

 

A

Κλειδί παξιμαδιού τροχού

Γρύλος

Προέκταση γρύλου
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Όταν το όχημά σας παρουσιάζει βλάβη και σταματάτε σε ασφαλές σημείο, 
τοποθετήστε ένα προειδοποιητικό τρίγωνο πίσω από το όχημά σας.

(Ημέρα: 100 μέτρα πίσω, Νύχτα: 200 μέτρα πίσω)

Όταν το όχημα παρουσιάζει κάποιο σοβαρό πρόβλη-
μα κατά τη διάρκεια της οδήγησης
1.   Ενεργοποιήστε τα φώτα αλάρμ και να οδηγήστε το όχημα σε ένα 

ασφαλές σημείο. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο πίσω 
από το όχημά (ημέρα: 100 μέτρα, νύχτα: 200 μέτρα) για να προει-
δοποιήσετε τα άλλα οχήματα.

2.   Ζητήστε από όλους τους επιβάτες να βγουν από το όχημα και να 
παραμείνουν μακριά από την κίνηση. Όταν η ασφάλεια σας εί-
ναι εξασφαλισμένη, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας της 
Ssangyong για την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

  ● Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε ένα σημείο όπου είναι ιδιαίτε-
ρα ορατό δίνοντας προσοχή στις συνθήκες της κυκλοφορίας.

  ● Σε έναν αυτοκινητόδρομο ή ένα κλειστό δρόμο, απομακρυνθείτε σε ένα 
ασφαλές σημείο αφού κάνετε στην άκρη το όχημά σας.

  ● Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τοποθετήστε ένα προειδοποιητικό τρίγωνο 
που αναβοσβήνει πίσω από το όχημά σας (πάνω από 200 μέτρα) για να 
προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς.

  ● Σε ένα δρόμο με στροφές, κάντε σήματα έκτακτης ανάγκης με τα χέρια 
προς τους άλλους οδηγούς, σε μια απόσταση πάνω από 200 μέτρα πίσω 
από το όχημά σας.

  ● Εάν το όχημά σας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή το πρόβλημα έχει επι-
λυθεί, συνεχίστε την οδήγηση δίνοντας επιπλέον προσοχή στις συνθήκες 
της κυκλοφορίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ Το προειδοποιητικό τρίγωνο είναι απαραίτητο βοήθημα για την ασφάλειά σας. Συνιστάται 
η αγορά του. Πάντα να το έχετε μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία στο χώρο των αποσκευών.
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Αν ένα από τα ελαστικά ξεφουσκώσει κατά την οδήγηση, κρατήστε 
σταθερά το τιμόνι και αφήστε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού. 
Σταδιακά επιβραδύνετε και σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές 
σημείο. Αντικαταστήστε το ελαστικό με τη ρεζέρβα (προσωρινά). Για τη 
διαδικασία, ανατρέξτε στις ενότητες σχετικά με τη ρεζέρβα.

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντικατάσταση των ελαστικών, μην προ-
σπαθήσετε να το κάνετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο 
εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  ● Μην πανικοβληθείτε! Ο ακατάλληλος χειρισμός του τιμονιού ή το απότομο 
φρενάρισμα μπορεί να προκαλέσει ένα επακόλουθο ατύχημα στο δρόμο. 
Σταματήστε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο και ενεργοποιήστε τα φώτα 
αλάρμ και στη συνέχεια τραβήξτε το χειρόφρενο.

  ● Μην οδηγείτε με σκασμένο ελαστικό ακόμη και για μια πολύ μικρή απόστα-
ση. Εκτός από τις ζημιές στη ζάντα του ελαστικού, οι μη φυσιολογικές συν-
θήκες οδήγησης μπορεί να προκαλέσουν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση.

  ● Σβήστε τον κινητήρα και τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο πίσω 
από το όχημά σας (ημέρα: 100 μέτρα, νύχτα: 200 μέτρα - σε δρόμους τα-
χείας κυκλοφορίας).

  ● Τοποθετήστε τάκους στο μπροστινό και το πίσω μέρος του τροχού, στον 
διαγωνίως απέναντι τροχό από αυτόν που θα αλλάξετε.

  ● Ζητήστε από όλους τους επιβάτες να εξέλθουν από το όχημα και να στα-
θούν σε ένα ασφαλές σημείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΣΜΕΝΟ



11-8 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣRGENCY

Κλειδί 
παξιμαδιού 

τροχού

Ρεζέρβα

Προέκταση γρύλου

Μπροστινός Πίσω

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΖΕΡΒΑΣ
 

Τοποθετήστε την προέκταση του γρύλου στην κεντρική οπή στο πίσω 
μέρος της καρότσας φόρτωσης και συνδέστε το μπουλονόκλειδο, και 
στη συνέχεια περιστρέψτε το μπουλονόκλειδο αριστερόστροφα. Αν η 
ρεζέρβα βρίσκεται στο έδαφος, τραβήξτε προς τα έξω την πλάκα ανύ-
ψωσης από τον τροχό της ρεζέρβας.

  ● Όταν αποθηκεύετε τη ρεζέρβα στο φορέα, φροντίστε να την στερεώσετε 
καλά στην υποδοχή του φορέα.

  ● Αποθηκεύστε την επισκευασμένη ή την καινούργια ρεζέρβα στη θέση της. 
Όταν αποθηκεύετε τη ρεζέρβα, βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική επιφάνεια του 
ελαστικού (πλευρά παξιμαδιών τροχού) είναι στραμμένη προς τα κάτω. Ελέγ-
ξτε επίσης αν η ρεζέρβα είναι καλά ασφαλισμένη στη θέση της.  
Πάντα να σιγουρεύεστε ότι η ρεζέρβα και ο εξοπλισμός αντικατάστασης 
ελαστικού είναι σωστά ασφαλισμένα μετά τη χρήση. Τα αντικείμενα αυτά 
μπορεί να γίνουν επικίνδυνα βλήματα σε περίπτωση ατυχήματος ή απότο-
μου φρεναρίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

<Σημεία ανύψωσης>
 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το γρύλο με τέτοιο τρόπο ώστε η άνω πλά-
κα του να εδράζει σωστά κάτω από τις θέσεις του οχήματος που σημειώνονται 
στην εικόνα, στην πλευρά του σκασμένου ελαστικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΣΚΑΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ* Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντικατάσταση των ελαστικών, μην προσπαθήσετε 
να το κάνετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης.
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1.   Ανάψτε τα φώτα αλάρμ και σταματήστε το όχημα σε ασφαλές σημείο.

2.   Τοποθετήστε το μοχλό του επιλογέα σχέσεων στη θέση «P»(A/T) ή 
«N» (M/T) και τραβήξτε το χειρόφρενο.

3.   Ζητήστε από όλους τους επιβάτες να εξέλθουν από το όχημα και να 
σταθούν σε ένα ασφαλές σημείο. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό 
τρίγωνο πίσω από το όχημά (ημέρα: 100 μέτρα, νύχτα: 200 μέτρα - 
σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας).

RGENCY

Κλειδί 
παξιμαδιού 

τροχού

Ρεζέρβα

Προέκταση γρύλου

Μπροστινός Πίσω

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
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4.   Τοποθετήστε τάκους στο μπροστινό και το πίσω μέρος του τροχού, 
στον διαγωνίως απέναντι τροχό από αυτόν που θα αλλάξετε.

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΖΕΡΒΑΣ

1.   Χαλαρώστε τα παξιμάδια του τροχού μία ή δύο στροφές περιστρέ-
φοντας τα αριστερόστροφα με το μπουλονόκλειδο.

  ● Το χειρόφρενο πρέπει πάντοτε να είναι τραβηγμένο κατά την αντικατάστα-
ση ενός σκασμένου ελαστικού.

  ● Τοποθετήστε τάκους στο μπροστινό και το πίσω μέρος του τροχού, στον 
διαγωνίως απέναντι τροχό από αυτόν που θα αλλάξετε.

  ● Μην αφαιρείτε ακόμα τα παξιμάδια από τον τροχό. Εάν αφαιρεθούν, ο τρο-
χός μπορεί να γλιστρήσει μακριά από το όχημα. Στη συνέχεια, το αμάξωμα 
του οχήματος θα πέσει πάνω σας και μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την επανατοποθέτηση του καλύμματος του τροχού, φροντίστε να ταιριά-
ξει απόλυτα στην θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓρύλοςΠροέκταση
Μπουλονόκλειδο
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2.   Τοποθετήστε το γρύλο ακριβώς κάτω από τα σημεία ανύψωσης 
έτσι ώστε το πάνω μέρος του γρύλου να έρθει σε επαφή με το όχη-
μα στο σημείο ανύψωσης.

  ● Ο γρύλος θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε σταθερό και επίπεδο εδάφους, 
όπου αυτό είναι δυνατόν.

  ● Συνιστάται να τοποθετείτε τάκους στους τροχούς του οχήματος, καθώς επί-
σης και ότι κανένα άτομο δεν πρέπει να παραμένει μέσα στο όχημα που 
ανυψώνεται.

  ● Κανένα άτομο δεν πρέπει να τοποθετεί κάποιο μέρος του σώματός του, 
κάτω από ένα όχημα το οποίο στηρίζεται από ένα γρύλο.

  ● Όριο φορτίου λειτουργίας γρύλου 1.300 κιλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

3.   Συνδυάστε το γρύλο, το μπουλονόκλειδο και την προέκταση του 
γρύλου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ανυψώστε το όχημα περιστρέ-
φοντας τη διάταξη δεξιόστροφα έως ότου το ελαστικό ανασηκωθεί 
από το έδαφος κατά περίπου 3 cm.

4.   Αφαιρέστε τα παξιμάδια του τροχού με τα χέρια, ενώ το όχημα είναι 
σταματημένο. Αφαιρέστε όλα τα παξιμάδια του τροχού.

Μην επιχειρήσετε να ανυψώσετε το όχημα προτού τοποθετήσετε το γρύλο 
στην κατάλληλη θέση, και τον ασφαλίσετε στο όχημα και το έδαφος. Μπορεί 
να προκαλέσετε τραυματισμό ή ζημιά στο όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓρύλοςΠροέκταση
Μπουλονόκλειδο



11-12 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σφίξτε τα παξιμάδια 
του τροχού σε 2 ή 3 
βήματα με την ακολουθία 
που φαίνεται στην εικόνα.

5.   Αφαιρέστε τον τροχό και τοποθετήστε τον κάτω από το αμάξωμα 
του οχήματος. Αυτό βοηθά στην ελαχιστοποίηση κάθε κινδύνου, 
εάν ο γρύλος γλιστρήσει από τη θέση του.

6.   Στη συνέχεια, τοποθετήστε την ρεζέρβα και σφίξτε προσωρινά τα 
παξιμάδια του τροχού έως ότου ο τροχός της ρεζέρβας να μην είναι 
πλέον χαλαρός.

Συσφίγγοντας τη ρεζέρβα έως ότου να μην είναι πλέον χαλαρή, μπορείτε να 
αποφύγετε οποιαδήποτε κλίση του ελαστικού στην πλήμνη του τροχού, όταν 
το ελαστικό αγγίζει το έδαφος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

7.   Κατεβάστε το όχημα περιστρέφοντας τη διάταξη αριστερόστροφα 
έως ότου το ελαστικό αγγίξει το έδαφος. Αφαιρέστε το γρύλο.

Ενώ ο γρύλος στηρίζει το όχημά σας, μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη 
για να σφίξετε τα παξιμάδια. Σε αντίθετη περίπτωση, το όχημα μπορεί να γλι-
στρήσει και ενδέχεται να τραυματιστείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

8.   Σφίξτε τα παξιμάδια του τροχού διαγωνίως με την ακολουθία που 
φαίνεται στην εικόνα. Κάθε παξιμάδι πρέπει να περιστρέφεται μια 
με δυο φορές σε κάθε βήμα.

9.   Όταν τελειώσετε με την τοποθέτηση της ρεζέρβας, τοποθετήστε το 
σκασμένο λάστιχο στο χώρο αποσκευών. Αποθηκεύστε το γρύλο 
και τα υπόλοιπα εργαλεία έκτακτης ανάγκης στους χώρους αποθή-
κευσής τους.
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Σφίξτε τα παξιμάδια 
του τροχού σε 2 ή 3 
βήματα με την ακολουθία 
που φαίνεται στην εικόνα.

► Πριν από την αντικατάσταση του ελαστικού
  ● Ενεργοποιήστε τα φώτα αλάρμ και μετακινήστε το όχημα σε 

ένα ασφαλές σημείο μακριά από την κίνηση. Σταθμεύστε σε μια 
σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

  ● Τοποθετήστε το γρύλο στην καθορισμένη θέση. Ποτέ μην βάζε-
τε το σώμα σας κάτω από το όχημα, ενώ υποστηρίζεται με το 
γρύλο. Ενώ το όχημα στηρίζεται με το γρύλο, ποτέ μην εκκινείτε 
ή λειτουργείτε τον κινητήρα ή μην σπρώχνετε το όχημα.

  ● Ζητήστε από όλους τους επιβάτες να βγουν από το όχημα και 
να παραμείνουν μακριά από την κίνηση.

  ● Η χρήση ενός τροχού και ενός ελαστικού, εκτός της καθορισμέ-
νης διάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει ασυνήθιστα χαρα-
κτηριστικά χειρισμού και ανεπαρκή έλεγχο του οχήματος, με 
αποτέλεσμα κάποιο σοβαρό ατύχημα.

► Κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης του ελαστικού
  ● Σφίξτε τα παξιμάδια του τροχού διαγωνίως με την ακολουθία 

που φαίνεται στην εικόνα. Κάθε παξιμάδι πρέπει να περιστρέ-
φεται μια με δυο φορές σε κάθε βήμα.

  ● Ποτέ μην απλώνετε λάδι ή γράσο στα μπουζόνια ή στα μπου-
λόνια του τροχού, καθώς θα προκαλέσετε υπερβολική σύσφιξη.

► Μετά την αντικατάσταση του ελαστικού
  ● Ελέγξτε, επισκευάστε, και επανατοποθετήστε το ελαστικό που 

αντικαταστήσατε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστι-
κών μετά από μια αντικατάσταση έκτακτης ανάγκης.

  ● Αποθηκεύστε με ασφάλεια το ελαστικό στον φορέα του. Όταν 
αποθηκεύετε τη ρεζέρβα, βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική επιφά-
νεια του ελαστικού (πλευρά παξιμαδιών τροχού) είναι στραμ-
μένη προς τα κάτω. Και, ελέγξτε για να δείτε αν η ρεζέρβα έχει 
ασφαλίσει στο φορέα χωρίς καμία χαλαρότητα. Ελέγξτε τη σύ-
σφιξη των παξιμαδιών του τροχού και την πίεση του ελαστικού 
πριν από την οδήγηση.

  ● Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη φθορά των ελαστικών ή ότι το 
όχημά σας τραβά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση μετά την 
αντικατάσταση του ελαστικού, μπορεί να απαιτείται ευθυγράμ-
μιση. Αν παρατηρήσετε κραδασμούς από το όχημά σας όταν 
οδηγείτε σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οι τροχοί μπορεί να χρει-
άζονται ζυγοστάθμιση σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Ssangyong .

  ● Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το σκασμένο ελαστικό. Αποθη-
κεύστε σωστά την ρεζέρβα στη θέση της.

  ● Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη σύσφιξη και την πίεση των ελα-
στικών πριν από την οδήγηση.

           ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
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ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Όταν ο κινητήρας υπερθερμαίνε-
ται, μπορεί να διαφύγει ατμός ή 
σπρέι από το διαμέρισμα του κι-
νητήρα. Ή, το όργανο μέτρησης 
θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού 
μπορεί να αγγίξει την ένδειξη 
«H». Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η προ-
ειδοποιητική λυχνία υπερθέρμαν-
σης του κινητήρα ανάβει και ακού-
γεται ένας βομβητής. Σταματήστε 
αμέσως το όχημα σε ένα ασφαλές 
σημείο.

Συμπτώματα:
  ● Η προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης του κινητήρα ανα-

βοσβήνει (Ηχεί ο βομβητής)

  ● Η ένδειξη στο όργανο μέτρησης υπερβαίνει το φυσιολογικό εύ-
ρος (ή βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη).

  ● Υπάρχει ατμός ή σπρέι από το διαμέρισμα του κινητήρα.

  ● Υπάρχει μειωμένη απόδοση του κινητήρα.

ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης κινητήρα
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1.   Μετακινήστε το όχημα σε ένα ασφαλές σημείο μακριά από την κί-
νηση. Σταθμεύστε σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Τραβήξτε 
το χειρόφρενο και επιλέξτε στο κιβώτιο ταχυτήτων τη θέση P (αυ-
τόματο κιβώτιο ταχυτήτων) ή τη θέση της νεκράς (μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων).

2.   Απενεργοποιήστε τον κλιματισμό ή το καλοριφέρ εάν χρησιμοποι-
ούνται. Ανοίξτε το καπό του κινητήρα και λειτουργήστε τον κινητήρα 
στο ρελαντί μέχρι να κρυώσει.

3.   Αν δείτε ατμό κάτω από το καπό, σβήστε αμέσως τον κινητήρα.

  Αν δεν υπάρχει ατμός, ανοίξτε το καπό και αφήστε τον κινητήρα να 
λειτουργεί στο ρελαντί.

4.   Ωστόσο, αν η ένδειξη στο όργανο μέτρησης δεν πέφτει κάτω από 
το φυσιολογικό εύρος, ακόμη και στο ρελαντί, σβήστε τον κινητήρα 
και αφήστε τον να κρυώσει.

5.   Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο. Αν είναι πολύ 
χαμηλή, ελέγξτε για διαρροές στους σωλήνες και τις συνδέσεις του 
καλοριφέρ.

6.  Προσθέστε ψυκτικό μέσα στο δοχείο, αν είναι απαραίτητο.

7.   Εάν είναι απαραίτητο, καλύψτε την τάπα του δοχείου με ένα πανί 
και περιστρέψτε λίγο την τάπα για να απελευθερώσετε τυχόν πίεση. 
Μετά την πλήρη απελευθέρωση της πίεσης, αφαιρέστε την τάπα 
και πληρώστε το δοχείο. Στη συνέχεια, βάλτε την τάπα στο δοχείο.

8.   Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι κανονική, ζητήστε να γί-
νει έλεγχος του συστήματος ψύξης από έναν αντιπρόσωπο της 
Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Όταν ο κινητήρας υπερθερμαίνεται λόγω χαμηλής στάθμης του ψυκτικού 
υγρού, σβήστε αμέσως τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

  ● Το άνοιγμα της τάπας του δοχείου πρέπει να γίνεται όταν ο κινητήρας είναι 
σβηστός και έχει κρυώσει.

  ● Μπορεί να πεταχτεί καυτό ψυκτικό υγρό και ατμός υπό πίεση, κάτι που 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ποτέ μην αφαιρείτε την τάπα 
του δοχείου του ψυκτικού όταν ο κινητήρας και το ψυγείο είναι ζεστά.

  ● Ο κινητήρας μπορεί να υποστεί βλάβη αν προσθέσετε κρύο νερό απότομα, 
όταν ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός.

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα ψυκτικά υγρά (αντιψυκτικό) της 
Ssangyong.

  ● Εάν το πρόβλημα παραμένει, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος 
ψύξης από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Για την αποφυγή εγκαύματος, ανοίξτε προσεκτικά το καπό του κινητήρα.
  ● Μπορεί να πεταχτεί καυτό ψυκτικό υγρό και ατμός υπό πίεση, κάτι που 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ποτέ μην αφαιρείτε την τάπα 
του δοχείου του ψυκτικού όταν ο κινητήρας και το ψυγείο είναι ακόμα ζεστά.

  ● Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τα κινού-
μενα εξαρτήματα όπως ο ιμάντας μετάδοσης κίνησης, όταν ο κινητήρας 
βρίσκεται σε λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης κινητήρα
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Προειδοποιητική λυχνία διαχωριστή νερού
 Όταν το νερό στο εσωτερικό του διαχωριστή νε-
ρού στο φίλτρο καυσίμου υπερβαίνει ένα ορι-
σμένο επίπεδο, αυτή η προειδοποιητική λυχνία 
ανάβει και ακούγεται ένας βομβητής. Επίσης, η 
ισχύς του οχήματος μειώνεται. Αν αυτή η προει-
δοποιητική λυχνία ανάψει κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστή-
ματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή 
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου στον κινητήρα μπορεί να υποστεί σο-
βαρή βλάβη, αν συνεχίσετε την οδήγηση, ενώ η προειδοποιητική λυχνία 
είναι αναμμένη. Απαιτείται άμεση διόρθωση.

  ● Η χρήση καυσίμου χαμηλής ποιότητας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβα-
ρές βλάβες στον κινητήρα λόγω του νερού ή των ακαθαρσιών στο καύσιμο. 
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαμηλής ποιότητας καύσιμο.

  ● Όταν αυτή η λυχνία ανάβει, το σύστημα μπορεί να παράγει μια ηχητική 
ειδοποίηση για να ενημερώσει τον οδηγό για το συσσωρευμένο νερό στο 
φίλτρο καυσίμου. Η μειωμένη ισχύς του κινητήρα με αυτή τη λυχνία αναμ-
μένη υποδεικνύει επίσης την παρουσία νερού στο φίλτρο καυσίμου. Αυτά 
τα συμπτώματα εξαφανίζονται όταν αποστραγγιστεί το νερό από το φίλτρο 
καυσίμου. Όταν αυτή η λυχνία παραμένει αναμμένη μετά την αποστράγγι-
ση του νερού από το φίλτρο καυσίμου ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστή-
ματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προειδοποιητική λυχνία ελέγχου κινητήρα
 Εάν η λυχνία παραμένει αναμμένη ή ανάψει 
κατά την οδήγηση, ορισμένα από τα συστήματα 
ελέγχου του κινητήρα συμπεριλαμβανόμενων 
των αισθητήρων και άλλων συσκευών είναι 
ελαττωματικά. Ζητήστε να γίνει έλεγχος του συ-
στήματος από έναν αντιπρόσωπο της 
Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο της Ssangyong.

Όταν αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει, η ισχύς του κινητήρα μπορεί να 
μειωθεί ή ο κινητήρας μπορεί να σβήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνθήκες λειτουργίας αντλίας αρχικής πλήρωσης
1.  Εάν το όχημα έχει ξεμείνει από καύσιμο

2.  Μετά την αποστράγγιση του νερού από το φίλτρο καυσίμου

3.  Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου

Πριν την εκκίνηση του κινητήρα, εκτελέστε την λειτουργία άντλησης της 
αντλίας αρχικής πλήρωσης μέχρι να γίνει άκαμπτη, έτσι ώστε η αντλία 
καυσίμου να γεμίσει με καύσιμο.

Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου ή την αποστράγγιση του νε-
ρού από το φίλτρο καυσίμου, εξαερώστε τον αέρα από το φίλτρο καυσίμου, 
χρησιμοποιώντας την αντλία αρχικής πλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
κινητήρας δεν μπορεί να εκκινήσει ή το σύστημα καυσίμου μπορεί να υποστεί 
ζημιά λόγω του αέρα στις σωληνώσεις του καυσίμου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

1.   Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί της αντλίας 
και περιστρέψτε το αριστερόστροφα (Ανοι-
χτή κατεύθυνση).

Για να ανοίξετε και να κλείσετε το κουμπί της αντλί-
ας με ευκολία, χρησιμοποιήστε μια πένσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

2.   Αντλήστε το κουμπί μέχρι το καύσιμο να 
βγει από την οπή πλήρωσης.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την άντληση της 
αντλίας αρχικής πλήρωσης. Σε περίπτωση που το 
καύσιμο μπει στα μάτια σας μπορεί να προκαλέσει 
πρόβλημα στην όρασή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

3.   Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί της αντλίας 
και γυρίστε το δεξιόστροφα (Κλειστή κατεύ-
θυνση).

4.   Κλείστε το καπό του κινητήρα και εκκινήστε 
τον κινητήρα.

Άνοιγμα
Κλείσιμο
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Ένα φορτηγό με καρότσα μεταφοράς είναι η καλύτερη μέθοδος για 
την μετακίνηση ενός ακινητοποιημένου οχήματος για να αποφευχθούν 
τυχόν ζημιές.

Για οχήματα 4WD: Το όχημά σας θα πρέπει να ρυμουλκείται με ένα 
γερανό και καροτσάκι ή ένα φορτηγό με καρότσα μεταφοράς με όλους 
να μην ακουμπάνε στο έδαφος.

  ● Ένα όχημα το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύστημα 4WD δεν πρέπει ποτέ 
να ρυμουλκείται με τους τροχούς στο έδαφος. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκα-
λέσει σοβαρή ζημιά στο κιβώτιο ταχυτήτων ή το σύστημα 4WD.

  ● Εάν το όχημά σας πρέπει να ρυμουλκηθεί επειδή οι τροχοί έχουν κολλήσει 
στη λάσπη ή την άμμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα άγκιστρα ρυμούλ-
κησης που υπάρχουν στο όχημα σας. Ωστόσο, αν το φορτίο είναι πολύ 
βαρύ είναι πολύ βαρύ για τα άγκιστρα, το άγκιστρο ρυμούλκησης, το σχοινί 
ή η αλυσίδα μπορεί να σπάσουν, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και 
ζημιά στο όχημα.

  ● Για να μην προκληθεί ζημιά στο όχημά σας, απαιτούνται οι κατάλληλες 
διαδικασίες ανύψωσης και ρυμούλκησης. Όταν χρειάζεστε μια υπηρεσία 
ρυμούλκησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Ssangyong ή με 
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

\

Για οχήματα 2WD: Επιτρέπεται η ρυμούλκηση του οχήματος με τους 
μπροστινούς τροχούς να ακουμπάνε στο έδαφος χωρίς καροτσάκι και 
τους πίσω τροχούς να μην ακουμπούν στο έδαφος. Κατά τη ρυμούλ-
κηση με τη βοήθεια ενός εμπορικού φορτηγού ρυμούλκησης και δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα καροτσάκια, θα πρέπει να ανυψωθεί το πίσω μέ-
ρος του οχήματος και όχι το μπροστινό.

Ποτέ μην ρυμουλκείτε το όχημα με τους πίσω τροχούς να ακουμπάνε στο έδα-
φος. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο σύστημα μετάδοσης κίνησης 
του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στον προφυλακτήρα και 
σε άλλα εξαρτήματα κατά τη ρυμούλκηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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Απόσταση 5 μέτρων

Πίσω άγκιστρο 
ρυμούλκησης

Μπροστινό άγκιστρο 
ρυμούλκησης  ● Κατά τη ρυμούλκηση του οχήματός σας με το σχοινί ρυμούλκησης:

1.   Δέστε με ασφάλεια το σχοινί ρυμούλκησης στα άγκιστρα ρυμούλκη-
σης. Ασφαλίστε το σχοινί και στα δύο άγκιστρα ρυμούλκησης κάτω 
από το μπροστινό μέρος του οχήματος όσο πιο σφιχτά γίνεται.

2.   Για να κάνετε το σκοινί εμφανώς ορατό, τυλίξτε ένα πανί λευκού 
χρώματος στο κέντρο του σχοινιού.

3.   Τοποθετήστε το μοχλό του επιλογέα ταχυτήτων στη νεκρά και απε-
λευθερώστε το χειρόφρενο.

4.  Ανάψτε τα φώτα αλάρμ και των δύο οχημάτων.

5.   Διατηρήστε την απόσταση ρυμούλκησης. Εφαρμόστε περισσότερη 
δύναμη όταν πατάτε το πεντάλ φρένων του οχήματος που θα ρυ-
μουλκηθεί.

6.  Θέστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ΟΝ.

7.   Το συνολικό μήκος του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχήμα-
τος μαζί με το σχοινί ρυμούλκησης πρέπει να είναι μικρότερο από 
25 μέτρα. Επίσης η ρυμούλκηση του οχήματος μπορεί να γίνει για 
απόσταση 25 χιλιομέτρων με ταχύτητα ρυμούλκησης 5 km/h. Το 
μήκος του σχοινιού πρέπει να είναι μικρότερο από 5 μέτρα.

Θέση των άγκιστρων ρυμούλκησης

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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  ● Το άγκιστρο ρυμούλκησης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προ-
σωρινή ανάκτηση και τη ρυμούλκηση για μικρή απόσταση ή σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε τη συχνή χρήση. Η κατάχρηση μπορεί να 
έχει σοβαρές συνέπειες.

  ● Κατά τη ρυμούλκηση θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις. Αποφύ-
γετε την απότομη εκκίνηση ή την απερίσκεπτη οδήγηση, καθώς θα μπορούσα-
τε να τεντώσετε υπερβολικά το άγκιστρο ρυμούλκησης, το σχοινί ρυμούλκησης 
ή την αλυσίδα με υπερβολική δύναμη. Για να μην προκληθεί ζημιά, μην τεντώ-
νετε το σκοινί ρυμούλκησης ή την αλυσίδα πάρα πολύ γρήγορα.

  ● Εάν απαιτείται το άγκιστρο ρυμούλκησης για ρυμούλκηση ενός οχήματος 
που έχει κολλήσει στο χιόνι, τη λάσπη ή την άμμο ή που δεν μπορεί να βγει 
από μόνο της λόγω της κακής πρόσφυσης, βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται 
υπερβολική δύναμη στο άγκιστρο ρυμούλκησης. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το άγκιστρο ρυμούλκησης, το σχοινί ρυμούλκησης ή η αλυσίδα μπορεί να 
σπάσουν, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά στο όχημα. Για την ασφαλή 
ρυμούλκηση, συνιστάται να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο της Ssangyong ή μια επαγγελματική εταιρεία ρυμούλκησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επαγγελματική υπηρεσία ρυ-
μούλκησης, ο οδηγός του ρυμουλκούμενου οχήματος θα πρέπει να κρα-
τήσει τη θέση του πίσω από το τιμόνι. Όμως, ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή 
τη ρυμούλκηση έκτακτης ανάγκης, όταν το ηλεκτρικό σύστημα, το σύστημα 
διεύθυνσης ή το σύστημα πέδησης δεν είναι λειτουργικά.

  ● Βεβαιωθείτε ότι στο μπροστινό ή το πίσω άγκιστρο ρυμούλκησης εφαρμό-
ζεται μόνο οριζόντια τάση.

  ● Εάν υπάρχουν απότομοι λόφοι ή απότομες στροφές στην διαδρομή ρυ-
μούλκησης, μην χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο.

  ● Πατήστε το πεντάλ των φρένων με μεγαλύτερη δύναμη από ό, τι υπό κανο-
νικές συνθήκες, όταν ο κινητήρας δεν είναι σε λειτουργία.

  ● Όταν τα ηλεκτρικά συστήματα του οχήματός σας λειτουργούν σωστά, 
ανάψτε τα φώτα αλάρμ ή τα φλας σύμφωνα με τα σήματα του οχήματος 
ρυμούλκησης.

  ● Αποφύγετε τη ρυμούλκηση ενός υπερφορτωμένου οχήματος και μην ρυ-
μουλκείτε ένα όχημα το οποίο είναι βαρύτερο από το δικό σας.

  ● Θέστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση «ACC» ή «ON», έτσι ώστε το τιμόνι 
να μην κλειδώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΑΤΥΧΗΜΑ
Ενεργοποιήστε το διακόπτη φώτων αλάρμ. Αν είναι δυνατόν, μετακι-
νήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές σημείο για την αποφυγή τυχόν 
δευτερογενών ατυχημάτων. Αν υπάρχει κάποιος τραυματίας, καλέστε 
ένα ασθενοφόρο και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αστυνομικό 
σταθμό.

ΦΩΤΙΑ
Σταματήστε αμέσως σε ένα ασφαλές σημείο. Σβήστε τον κινητήρα. 
Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες να σβήσετε τη φωτιά. Αν δεν είναι 
δυνατό να σβήσετε τη φωτιά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο πυρο-
σβεστικό σταθμό ή αστυνομικό τμήμα.

  ● Σε ένα ατύχημα, μπορεί να υπάρξει διαρροή καυσίμου. Ως εκ τούτου, σβή-
στε τον κινητήρα και αποφύγετε τυχόν σπινθήρες ή φλόγες.

  ● Στην περίπτωση που έχετε έστω και ένα μικρό έγκαυμα, δείτε το γιατρό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
Ο πυροσβεστήρας είναι ένα απαραίτητο βοήθημα για την κατάσβεση 
της πυρκαγιάς σε αρχικό στάδιο. Συνιστάται η αγορά του. Φροντίστε 
να είναι έτοιμος για χρήση ανά πάσα στιγμή και εξοικειωθείτε με τον 
τρόπο χρήσης του.

ΣΦΟΔΡΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ
  ● Μειώστε την ταχύτητα του οχήματος σε δρόμους με στροφές, από-

τομους λόφους και γέφυρες.

  ● Μην αφήνετε το όχημά σας στο δρόμο προκειμένου να διευκολύνε-
τε τη διέλευση των εκχιονιστικών οχημάτων. Εάν είναι απαραίτητο, 
αφήστε ένα αριθμό επικοινωνίας.

  ● Διατηρήστε την απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχη-
μα και ελαχιστοποιήστε τη χρήση των φρένων.

  ● Αφαιρέστε το χιόνι γύρω από το όχημά σας, έτσι ώστε ο σωλήνας 
της εξάτμισης να μην μπλοκάρεται από το χιόνι.

ΑΤΥΧΗΜΑ / ΦΩΤΙΑ / ΣΦΟΔΡΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ
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Το όχημά σας είναι σχεδιασμένο κυρίως ως ένα επιβατικό όχημα, συ-
νεπώς ο χειρισμός, η πέδηση, η αντοχή και η οικονομία θα επηρεα-
στούν από τη ρυμούλκηση ενός τρέιλερ.

Η ασφάλεια και η ικανοποίησή σας εξαρτώνται από τη σωστή χρήση 
του κατάλληλου εξοπλισμού. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε την 
υπερφόρτωση και άλλες καταχρηστικές χρήσεις.

Το μέγιστο βάρος ενός φορτωμένου τρέιλερ που μπορείτε να τραβή-
ξετε με το όχημά σας εξαρτάται από την προοριζόμενη χρήση και τον 
ειδικό εξοπλισμό που έχετε τοποθετήσει σε αυτό. Προτού επιχειρήσετε 
οποιαδήποτε ρυμούλκηση, βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι εξοπλι-
σμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Ο αντιπρόσωπός σας της Ssangyong θα σας βοηθήσει στην προμή-
θεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού ρυμούλκησης σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις σας.

Όρια μέγιστου φορτίου  (μονάδα: κιλά)

Κινητήρας Τύπος
Μέγιστο 
βάρος 
τρέιλερ

Βάρος σύζευξης τρέιλερ

Μέγιστο αποδεκτό 
στατικό κατακόρυφο 

φορτίο επί της  
διάταξης σύζευξης

Μέγιστο 
φορτίο 
στον  

κοτσαδόρο

D20DTR
με φρένο 2.300

92 25
χωρίς φρένο 750

G23D
με φρένο 1.800

72 25
χωρίς φρένο 750

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΕΙΛΕΡ
Για να φορτώσετε σωστά το τρέιλερ, πρέπει να γνωρίζετε το πώς πρέ-
πει να μετρήσετε το μεικτό βάρος του τρέιλερ και το βάρος της μπίλιας 
του τρέιλερ. Το μεικτό βάρος ενός τρέιλερ είναι το βάρος του τρέιλερ 
συν όλα τα φορτία που μεταφέρονται σε αυτό.

Μπορείτε να μετρήσετε το μεικτό βάρος ενός τρέιλερ βάζοντας το πλή-
ρως φορτωμένο τρέιλερ σε μια πλάστιγγα μέτρησης βάρους οχημάτων.

Το βάρος της μπίλιας του τρέιλερ είναι η κατακόρυφη δύναμη που 
ασκείται επί του κοτσαδόρου από τη σύζευξη του τρέιλερ σε κανονικό 
ύψος ρυμούλκησης. Το βάρος αυτό μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώ-
ντας μια ζυγαριά μπάνιου.

Το βάρος του φορτωμένου τρέιλερ (μεικτό βάρος τρέιλερ) δεν πρέπει 
ποτέ να υπερβαίνει τις καθορισμένες τιμές.

Τα επιτρεπόμενα φορτία τρέιλερ ισχύουν για αρκετές κλίσεις από 6,8% 
έως 12,6% ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα που χρησιμοποιείτε.

Όταν το ρυμουλκούμενο έχει συζευχθεί, δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρ-
βαση του επιτρεπτού φορτίου στον πίσω άξονα για το πλήρως φορ-
τωμένο όχημα ρυμούλκησης (συμπεριλαμβανομένων των επιβατών).

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΡΕΙΛΕΡ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΛΞΕΤΕ ΕΝΑ ΤΡΕΙΛΕΡ
Σημαντικά σημεία:

  ● Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο του ελέγχου της παλινδρο-
μικής πλευρικής κίνησης. Μπορείτε να ελέγξετε την παλινδρομική 
πλευρική κίνηση στον αντιπρόσωπο του κοτσαδόρου.

  ● Αν η συνολική απόσταση οδήγησης του νέου σας οχήματος είναι 
κάτω από 800 χλμ (500 μίλια), αποφύγετε την έλξη κάποιου τρέιλερ. 
Για τα πρώτα 800 χλμ (500 μίλια) έλξης ενός τρέιλερ, μην οδηγείτε 
με ταχύτητα μεγαλύτερη των 80 km/h (50 mph) και μην ξεκινάτε το 
όχημά σας με φουλ γκάζι. Διαφορετικά, ο κινητήρας σας και τα υπό-
λοιπα εξαρτήματα μπορεί να υποστούν βλάβη λόγω των βαρύτερων 
φορτίων.

  ● Πάντα να οδηγείτε το όχημά σας με μέτρια ταχύτητα (κάτω από 80 
km/h).

  ● Θα πρέπει να λάβετε υπόψη το βάρος του τρέιλερ.

  ● Το επιτρεπόμενο βάρος της μπίλιας του τρέιλερ ποικίλλει ανάλογα 
με το βάρος του φορτίου στην καρότσα φόρτωσης.

ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΙΛΕΡ
Για να κρατήσετε το όχημα και το τρέιλερ ασφαλή, θα πρέπει να εξε-
τάσετε πολλούς παράγοντες, εκτός από το όριο του μέγιστου φορτίου.

Η ασφάλεια του οχήματος και του τρέιλερ εξαρτάται από το πώς χρη-
σιμοποιείτε το τρέιλερ σας. Η ταχύτητα του οχήματος, το υψόμετρο, το 
φορτίο, η εξωτερική θερμοκρασία και η συχνότητα της χρήσης του τρέ-
ιλερ είναι όλα πολύ σημαντικά. Κάθε ειδικός εξοπλισμός του οχήματός 
σας επηρεάζει, επίσης και το όχημά σας.
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ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΦΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΕΙΛΕΡ
Το φορτίο της χούφτας του τρέιλερ πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη 
με προσοχή διότι επηρεάζει το μικτό βάρος του οχήματός σας (ΜΒΟ). Το 
βάρος αυτό περιλαμβάνει το απόβαρο του οχήματος, τυχόν αποσκευές 
στο τρέιλερ, και τους επιβάτες του οχήματος. Εκτός από αυτό, θα πρέπει 
να προσθέσετε το φορτίο της χούφτας του τρέιλερ στο μικτό βάρος του 
οχήματος, επειδή το όχημά σας θα φέρει όλο το βάρος.

Η χούφτα του τρέιλερ πρέπει να ζυγίζει το πολύ 4% (ΕΕ) του συνολι-
κού βάρους του φορτωμένου τρέιλερ. Για να ελέγξετε ότι τα βάρη είναι 
σωστά, θα πρέπει να ζυγίσετε το τρέιλερ και τη χούφτα χωριστά μετά 
τη φόρτωση. Εάν τα βάρη δεν είναι σωστά, ξεφορτώστε μερικά αντικεί-
μενα από το τρέιλερ.

  ● Ποτέ μην φορτώνετε ένα τρέιλερ με περισσότερο βάρος στην οπίσθια πλευ-
ρά του σε σχέση με την μπροστινή πλευρά. (Σύσταση - Εμπρός: περίπου 
60%, Πίσω: περίπου 40%)

  ● Ποτέ μην υπερβαίνετε τα όρια ανώτατου φορτίου του τρέιλερ ή του εξοπλι-
σμού ρυμούλκησης ενός τρέιλερ. Η ακατάλληλη φόρτωση μπορεί να προ-
καλέσει ζημιά στο όχημά σας. Μπορεί να υπάρξει τραυματισμός. Πριν από 
την οδήγηση, ελέγξτε το βάρος και τη φόρτωση σε μια εμπορική πλάστιγγα 
ή σε ένα αστυνομικό τμήμα αυτοκινητόδρομων το οποίο είναι εξοπλισμένο 
με πλάστιγγα.

  ● Ένα ακατάλληλα φορτωμένο τρέιλερ μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγ-
χου του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΡΕΝΑ ΤΡΕΙΛΕΡ
Αν χρησιμοποιούνται τα φρένα του τρέιλερ, θα πρέπει να ακολουθείτε 
όλες τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Μην τροπο-
ποιείτε ποτέ το σύστημα φρένων του οχήματός σας.

ΦΩΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ
Βεβαιωθείτε ότι το τρέιλερ είναι εξοπλισμένο με φώτα που πληρούν τις 
τοπικές και τις εθνικές απαιτήσεις.

Πάντα να ελέγχετε για τη σωστή λειτουργία όλων των φώτων του τρέι-
λερ προτού ξεκινήσετε τη ρυμούλκηση.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Κατά τη ρυμούλκηση ενός τρέιλερ, βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά σας 
είναι φουσκωμένα στην κατάλληλη πίεση.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πάντα να τοποθετείτε αλυσίδες ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας 
και του τρέιλερ. Διασταυρώστε τις αλυσίδες ασφαλείας κάτω από τη 
χούφτα του τρέιλερ, έτσι ώστε η χούφτα να μην πέσει στο δρόμο εάν 
αποσπασθεί από τον κοτσαδόρο. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κα-
τασκευαστή για την τοποθέτηση αλυσίδων ασφαλείας. Πάντα να αφή-
νετε απλά αρκετό τζόγο ώστε να επιτρέπετε την πλήρη περιστροφή. 
Ποτέ μην αφήνετε τις αλυσίδες ασφαλείας να σέρνονται στο δρόμο.
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ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ
Αλλάξτε το υγρό φρένων κάθε 15.000 χλμ (9.000 μίλια) υπό τις ακό-
λουθες συνθήκες.

  ● Συχνή ρυμούλκηση ενός τρέιλερ.

  ● Οδήγηση σε λόφους και ορεινές περιοχές.

ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Απαιτείται πιο συχνή συντήρηση εάν το όχημά σας ρυμουλκεί συχνά 
τρέιλερ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
Κατά τη ρυμούλκηση ενός τρέιλερ, ο χειρισμός του οχήματός σας θα 
πρέπει να διαφέρει σε σύγκριση με τις κανονικές συνθήκες οδήγησης.

Για λόγους ασφαλείας, τηρήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

  ● Εξασκηθείτε στις στροφές, την ακινητοποίηση και την κίνηση με την 
όπισθεν προτού ξεκινήσετε τη ρυμούλκηση σε συνθήκες κανονικής 
κυκλοφορίας στο δρόμο.

  ● Μην ξεκινήσετε τη ρυμούλκηση σε συνθήκες κανονικής κυκλοφορί-
ας στο δρόμο μέχρι να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να χειριστείτε το 
όχημα και το τρέιλερ με ασφάλεια.

  ● Πριν από την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα φωτισμού του 
τρέιλερ λειτουργεί σωστά.

  ● Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη των 80 km/h.

  ● Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στις στροφές και αποφύγετε 
τους απότομους ελιγμούς.

  ● Αποφύγετε τις απότομες εκκινήσεις, επιταχύνσεις ή στάσεις.

  ● Αποφύγετε τις απότομες στροφές ή αλλαγές λωρίδας κυκλοφορίας.

  ● Πάντα ζητήστε από κάποιον να σας καθοδηγήσει κατά την κίνηση 
με την όπισθεν.

  ● Αφήστε επαρκή απόσταση ακινητοποίησης.

  ● Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ.

  ● Αποφύγετε να πατάτε το πεντάλ φρένων πολύ δυνατά ή πολύ συ-
χνά, το οποίο θα προκαλέσει υπερθέρμανση των φρένων και θα 
οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση των φρένων.

  ● Πάντοτε να τακάρετε τους τροχούς τόσο στο όχημα όσο και στο τρέι-
λερ κατά τη στάθμευση. Τραβήξτε σταθερά το χειρόφρενο.

  ● Η στάθμευση σε μια απότομη πλαγιά, δεν συνιστάται.

  ● Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να σταθμεύετε το όχημά σας, με 
συνδεδεμένο ένα τρέιλερ, σε έδαφος με κλίση.

  ● Αν κάτι πάει στραβά, όπως η αποσύνδεση του τρέιλερ/κοτσαδόρου 
τροχόσπιτου, οι άνθρωποι μπορεί να τραυματιστούν και τόσο το 
όχημα όσο και το τρέιλερ μπορεί να υποστούν ζημιά.

  ● Αν το άτομο που αφαιρεί τους τάκους βρίσκεται ακριβώς πίσω από 
το τρέιλερ, αυτός / αυτή θα μπορούσε να τραυματιστεί. Αν γλιστρή-
σουν τα φρένα σας ή ο κοτσαδόρος, το τρέιλερ μπορεί να κυλήσει 
προς τα πίσω. Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που αφαιρεί τους τάκους 
από τους τροχούς, στέκεται στη μια πλευρά.

  ● Λάβετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του τρέιλερ.
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ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΦΟΥΣ
Μειώστε την ταχύτητα και επιλέξτε μια χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο 
ταχυτήτων προτού ξεκινήσετε την κατάβαση μιας μεγάλου μήκους ή 
ολισθηρής κατηφορικής διαδρομής. Αν δεν επιλέξτε μια χαμηλότερη 
σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε 
πάρα πολύ τα φρένα σας, τα οποία θα ζεσταθούν και δεν θα λειτουρ-
γούν σωστά.

Σε μια μεγάλη ανηφορική διαδρομή, επιλέξτε μια χαμηλότερη σχέση 
στο κιβώτιο ταχυτήτων και μειώστε την ταχύτητά σας σε ένα επίπεδο 
που θα ελαχιστοποιεί την πιθανότητα υπερθέρμανσης του κινητήρα 
και του κιβωτίου ταχυτήτων.

  ● Κατά τη ρυμούλκηση ενός τρέιλερ σε απότομο λόφο (πάνω από 12%), δώ-
στε ιδιαίτερη προσοχή στο όργανο μέτρησης θερμοκρασίας ψυκτικού του 
κινητήρα ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο κινητήρας δεν υπερθερμαίνεται. Εάν 
η ένδειξη στο όργανο μέτρησης φθάσει στην ένδειξη «Η», σταματήστε το 
όχημά σας σε ένα ασφαλές σημείο και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργή-
σει στο ρελαντί μέχρι να κρυώσει. Όταν ο κινητήρας έχει κρυώσει αρκετά, 
μπορείτε να προχωρήσετε.

  ● Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα και του κιβωτίου τα-
χυτήτων, θα πρέπει να ελέγχετε την ταχύτητα οδήγησης ανάλογα με το 
βάρος του τρέιλερ και την κλίση της ανηφόρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΛΟΦΟΥΣ
Δεν πρέπει πραγματικά να σταθμεύετε το όχημά σας, με συνδεδεμένο 
ένα τρέιλερ, πάνω σε ένα λόφο. Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να αρχί-
σει να κινείται. Μπορεί να τραυματιστούν άνθρωποι, και τόσο το όχημά 
σας όσο και το τρέιλερ μπορεί να υποστούν ζημιά.

Αλλά αν ποτέ χρειαστεί να σταθμεύσετε το όχημά σας μαζί με το τρέι-
λερ πάνω σε ένα λόφο, ο τρόπος είναι ο ακόλουθος:

1.   Πατήστε τα φρένα, αλλά μην επιλέξετε ακόμα τη σχέση στάθμευσης 
(P) για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ή κάποια ταχύτητα σε ένα μη-
χανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

2.   Ζητήστε από κάποιον να τοποθετήσει τάκους στους τροχούς του 
τρέιλερ.

3.   Μετά την τοποθέτηση των τάκων στους τροχούς, απελευθερώστε 
τα φρένα, μέχρι οι τάκοι να απορροφήσουν το φορτίο.

4.   Πατήστε ξανά τα φρένα. Στη συνέχεια τραβήξτε το χειρόφρενο, και 
στη συνέχεια επιλέξετε τη σχέση στάθμευσης (P) για αυτόματο κι-
βώτιο ταχυτήτων, ή την πρώτη ταχύτητα ή την όπισθεν σε ένα μη-
χανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

5.  Απελευθερώστε τα φρένα.
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ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ, ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΛΟΦΟ
1.  Πατήστε τα φρένα και κρατήστε πατημένο το πεντάλ, ενώ εσείς:

  ●  Εκκινήστε τον κινητήρα

  ●  Επιλέξτε μια σχέση και

  ●  Απελευθερώστε το χειρόφρενο.

2.  Αφήστε το πεντάλ των φρένων.

3.   Οδηγήστε αργά μέχρι το τρέιλερ να απομακρυνθεί από τους τάκους.

4.   Σταματήστε και ζητήστε από κάποιον να μαζέψει και να αποθηκεύ-
σει τους τάκους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ  
ΕΝΟΣ ΤΡΕΙΛΕΡ
Το όχημά σας θα χρειαστεί σέρβις πιο συχνά όταν ρυμουλκείτε ένα 
τρέιλερ. Δείτε το πρόγραμμα συντήρησης για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με αυτό. Τα στοιχεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη 
λειτουργία με ρυμούλκηση τρέιλερ είναι το λάδι του κινητήρα, τα τακά-
κια των φρένων και οι δίσκοι φρένων, το υγρό του αυτόματου κιβωτίου 
ταχυτήτων. Κάθε ένα από αυτά καλύπτεται σε αυτό το εγχειρίδιο και 
το ευρετήριο θα σας βοηθήσει να τα βρείτε εύκολα. Αν θέλετε να ρυ-
μουλκήσετε ένα τρέιλερ, είναι μια καλή ιδέα να επανεξετάσετε αυτές τις 
ενότητες πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας.

Ελέγχετε περιοδικά για να δείτε ότι όλα τα παξιμάδια και τα μπουλόνια 
του κοτσαδόρου είναι καλά σφιγμένα.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Οι ακόλουθοι έλεγχοι συνιστώνται πριν από την οδήγηση ώστε να δια-
τηρηθεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του οχήματος.

1.  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών και για ζημιές στα ελαστικά.

2.  Ελέγξτε τα μπουλόνια των τροχών για χαλαρότητα.

3.  Ελέγξτε τη λειτουργία των φώτων.

4.  Ελέγξτε για τυχόν διαρροές λαδιού, νερού, καυσίμου και υγρών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

1.  Ελέγξτε το τζόγο και τη χαλαρότητα του τιμονιού.
2.  Ελέγξτε το μοχλό του χειρόφρενου.
3.   Ελέγξτε τη λειτουργία της κόρνας, των υαλοκαθαριστήρων και των φλας.
4.   Ελέγξτε τη λειτουργία του πίνακα οργάνων, των ενδεικτικών και των 

προειδοποιητικών λυχνιών.
5.  Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου στο ρεζερβουάρ.
6.  Ελέγξτε τη θέση των καθρεφτών.
7.   Ελέγξτε τη λειτουργία του μηχανισμού κλειδώματος των θυρών και των 

παραθύρων.
8.   Ελέγξτε την ελεύθερη διαδρομή, το ύψος και τη λειτουργία του πεντάλ 

των φρένων και του πεντάλ του συμπλέκτη.
9.  Ελέγξτε τις ζώνες ασφαλείας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την οδήγηση και τις συνθήκες λειτουργίας, 
ελέγξτε το όχημά σας σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Δοχείο διαστολής 
ψυκτικού υγρού

Δοχείο υγρού φρένων και συμπλέκτη 
(για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)

 

Δοχείο υγρού μπροστινής πλυστικής συσκευής

Δοχείο υγρού 
υδραυλικού τιμονιού

Φίλτρο αέρα ΜπαταρίαΔείκτης στάθμης 
λαδιού κινητήρα

Τάπα πλήρωσης 
λαδιού κινητήρα

Δοχείο υγρού 
μπροστινής 

πλυστικής συσκευής

※  Η πραγματική εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται παραπάνω.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (D20DTR)

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Μην εκτελείτε εργασίες στο διαμέρισμα του κινητήρα, ενώ ο κινητήρας, το ψυ-
γείο, η πολλαπλή εξαγωγής, το σιλανσιέ ή ο καταλυτικός μετατροπέας είναι 
ζεστά. Πάντοτε να σβήνετε τον κινητήρα και να τον αφήνετε τον να κρυώσει 
πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ



12-4 ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (G23D)

Δοχείο διαστολής 
ψυκτικού υγρού

Τάπα πλήρωσης 
λαδιού κινητήρα

Δοχείο υγρού φρένων και συμπλέκτη 
(για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)

Ρελεθήκη και 
ασφαλειοθήκη

Δοχείο υγρού 
μπροστινής πλυστικής 

συσκευής

Δοχείο υγρού 
υδραυλικού τιμονιού

ΜπαταρίαΔείκτης στάθμης 
λαδιού κινητήρα

Φίλτρο αέρα

※  Η πραγματική εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται παραπάνω.
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SERVICE

Min

Max

Min

Max

Δείκτης στάθμης 
λαδιού κινητήρα

Δείκτης στάθμης 
λαδιού κινητήρα

Τάπα πλήρωσης 
λαδιού κινητήρα

Τάπα πλήρωσης 
λαδιού κινητήρα

Κινητήρας πετρελαίου
 

Κινητήρας βενζίνης
 

Έλεγχος στάθμης
Σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος και τραβήξτε το χειρόφρενο. 
Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε για περισσότερο από 5 λεπτά.
1.   Τραβήξτε προς τα έξω το δείκτη στάθμης λαδιού και σκουπίστε τον 

με ένα καθαρό πανί. Τοποθετήστε τον ξανά μέχρι το τέρμα της δια-
δρομής του.

2.  Τραβήξτε τον ξανά προς τα έξω και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.
3.   Η στάθμη του λαδιού πρέπει να είναι ανάμεσα στην ένδειξη μέγι-

στης στάθμης (Max) και την ένδειξη ελάχιστης στάθμης (Min) του 
δείκτη στάθμης λαδιού. Το λάδι πρέπει να αναπληρώνεται, προτού 
η στάθμη πέσει κάτω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης.

Αναπλήρωση
1.   Εάν η στάθμη φτάσει στην ένδειξη κατώτερης στάθμης, ανοίξτε την 

τάπα πλήρωσης πάνω από το μπλοκ των κυλίνδρων και προσθέστε 
γνήσιο λάδι, χωρίς να υπερβείτε την ένδειξη της ανώτερης στάθμης.

2.  Ελέγξτε ξανά τη στάθμη του λαδιού μετά από 5 λεπτά. 

  ● Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού κινητήρα και, εάν είναι απαραίτητο προ-
σθέσετε γνήσιο λάδι κινητήρα της Ssangyong.

  ● Καθαρίστε το δείκτη στάθμης με ένα καθαρό πανί, έτσι ώστε να μην εισχω-
ρήσουν τυχόν ξένα σώματα στον κινητήρα.

  ● Το λάδι δεν πρέπει να υπερβεί την ένδειξη της ανώτερης στάθμης στο δεί-
κτη στάθμης.

  ● Όταν ο κινητήρας είναι καινούργιος μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατα-
νάλωση λαδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία του οχήματος με ανεπαρκή ποσότητα λαδιού μπορεί να προκα-
λέσει ζημιά στον κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού του κινητήρα 
είναι σωστή και προσθέστε λάδι εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Δοχείο διαστολής 
ψυκτικού υγρού

Τάπα πλήρωσης 
λαδιού κινητήρα

Δοχείο υγρού φρένων και συμπλέκτη 
(για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)

Ρελεθήκη και 
ασφαλειοθήκη

Δοχείο υγρού 
μπροστινής πλυστικής 

συσκευής

Δοχείο υγρού 
υδραυλικού τιμονιού

ΜπαταρίαΔείκτης στάθμης 
λαδιού κινητήρα

Φίλτρο αέρα

※  Η πραγματική εμφάνιση μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται παραπάνω.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Η κύρια λειτουργία του λαδιού του κινητήρα είναι η λίπανση και η ψύξη 
των εξαρτημάτων στο εσωτερικό του κινητήρα, επιτρέποντας τη σωστή 
λειτουργία του κινητήρα.

Κατανάλωση λαδιού κινητήρα
Η κατανάλωση του λαδιού του κινητήρα εξαρτάται από το ιξώδες και 
την ποιότητα του λαδιού, καθώς και τις οδηγικές συνήθειες. Μπορεί να 
απαιτείται περισσότερο λάδι υπό τις ακόλουθες συνθήκες,
- Όταν το όχημα είναι καινούριο
Ένας καινούργιος κινητήρας καταναλώνει συνήθως περισσότερο λάδι, 
επειδή τα έμβολα, τα ελατήρια των εμβόλων και τα τοιχώματα των κυ-
λίνδρων του δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί στη βέλτιστη κατάσταση.
Κατανάλωση λαδιού: Μεγ. 0,5 λίτρα ανά 1.000 χλμ
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο ο οδηγός να ελέγχει τακτικά τη στάθμη 
του λαδιού και να αναπληρώνει με λάδι εάν χρειάζεται. Η SYMC συνι-
στά τον έλεγχο της στάθμης του λαδιού σε κάθε ανεφοδιασμό με καύ-
σιμο του οχήματος ή μετά από οδήγηση για μεγάλη απόσταση, μέχρι 
τα πρώτα 5.000 χλμ.

- Όταν οδηγείτε με υψηλές στροφές κινητήρα

Η τήρηση των ακόλουθων οδηγιών, με αρκετή προσοχή, κατά την 
περίοδο στρωσίματος του οχήματος, θα σας εγγυηθεί μια άριστη και 
απροβλημάτιστη απόδοση του οχήματός σας.

  ● Θυμηθείτε να ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα και να 
συντομεύετε τον κύκλο ανεφοδιασμού του κινητήρα με λάδι υπό 
αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

  ● Αποφύγετε την υποβολή του κινητήρα σε μεγάλα φορτία οδηγώντας 
με υψηλές στροφές, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία παραμένει κάτω από το μηδέν για τα πρώτα 1.000 χλμ.

  ● Μην ρυμουλκείτε κάποιο τρέιλερ για τα πρώτα 1.000 χιλιόμετρα 
οδήγησης

* Τι είναι οι αντίξοες συνθήκες οδήγησης;

  ● Οδήγηση με υψηλές στροφές κινητήρα ή με υψηλή ταχύτητα

  ● Συνεχή οδήγηση για δύο ώρες με υψηλή ταχύτητα

  ● Οδήγηση σε ανώμαλο δρόμο, εκτός δρόμου, σε δρόμο με σκόνη και 
σε λασπώδεις δρόμους

  ● Οδήγηση σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αλάτι ή άλλα διαβρω-
τικά υλικά

  ● Επαναλαμβανόμενη οδήγηση για μικρές αποστάσεις

  ● Η οδήγηση με υπερβολικό ρελαντί

  ● Οδήγηση με υψηλό φορτίο όπως στην περίπτωση της ρυμούλκησης

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Τηρήστε τα ακόλουθα για να κρατήσετε τον κινητήρα σε καλή κατάσταση:

  ● Ελέγχετε συχνά τη στάθμη λαδιού του κινητήρα υπό αντίξοες συν-
θήκες οδήγησης και προσθέστε λάδι αν είναι απαραίτητο. Το διά-
στημα αλλαγής θα πρέπει επίσης να μειωθεί.

  ● Μην λειτουργείτε ένα καινούργιο κινητήρα με υψηλές στροφές για τα 
πρώτα 1.000 χιλιόμετρα λειτουργίας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
όταν ο κινητήρας είναι κρύος.

  ● Μετά την εγκατάσταση ενός νέου κινητήρα, μη ρυμουλκείτε ένα άλλο 
όχημα ή ένα τρέιλερ μέχρι το όχημα να διανύσει 1.000 χιλιόμετρα.
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ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
  ● Το στοιχείο του φίλτρου λαδιού του κινητήρα πρέπει να αντικαθίστα-

ται μαζί με το λάδι του κινητήρα.

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο λάδι κινητήρα και φίλτρο της Ssangyong.

Λάδι κινητήρα
Κινητήρας πετρελαίου

Διάστημα σέρβις
ΕΕ Αλλαγή κάθε 20.000 χλμ ή 12 μήνες

(Το διάστημα σέρβις θα πρέπει να μειωθεί υπό
αντίξοες συνθήκες)

ΓΕΝΙΚΑ Αλλαγή κάθε 15.000 χλμ ή 12 μήνες
(Το διάστημα σέρβις θα πρέπει να μειωθεί υπό
αντίξοες συνθήκες)

Κινητήρας βενζίνης

Διάστημα σέρβις
Αρχικός έλεγχος: 5.000 χλμ, αλλαγή κάθε 10.000 χλμ ή 12 μήνες 
(Το διάστημα σέρβις θα πρέπει να μειωθεί υπό αντίξοες συνθήκες)

Φίλτρο λαδιού κινητήρα

Στοιχείο Διάστημα σέρβις
Φίλτρο λαδιού  
κινητήρα

Το ίδιο διάστημα, όπως το λάδι του κινητήρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διάστημα σέρβις
Προδιαγραφή D20DTR Κατηγορία ποιότητας: Γνήσιο λάδι κινητήρα 

Ssangyong (Εγκεκριμένο από το Δελτίο MB 
229.51 SAE 5W30)

G23D Κατηγορία ποιότητας: Γνήσιο λάδι κινητήρα 
Ssangyong (Εγκεκριμένο από το Δελτίο ΜΒ 
229.1 SAE 10W40 ή 229.3 SAE 5W40 ή 229.51 
SAE 5W30 SN/GF-5 SAE 5W20)

Χωρητικότητα D20DTR 6,0 ℓ

G23D 7,5 ℓ

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο λάδι κινητήρα και φίλτρα της Ssangyong. Η χρήση 
μη συνιστώμενων προϊόντων θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

 
 
 

           ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

  ● Καθαρίστε το δείκτη στάθμης με ένα καθαρό πανί, έτσι ώστε να μην 
εισχωρήσουν τυχόν ξένα σώματα στον κινητήρα.

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο λάδι κινητήρα της Ssangyong.
  ● Το λάδι δεν πρέπει να υπερβεί την ένδειξη της ανώτερης στάθμης στο 

δείκτη στάθμης.
  ● Η λειτουργία του οχήματος με ανεπαρκή ποσότητα λαδιού μπορεί να 

προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού κινητήρα και, εάν είναι απαραίτητο 
προσθέσετε γνήσιο λάδι κινητήρα της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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* Πώς να ελέγξετε τις προδιαγραφές 
του λαδιού του κινητήρα

Παράδειγμα:

Ιξώδες λαδιού 
για το καλοκαίρι

0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W   20, 30, 40, 50, 60

 

 

Ιξώδες λαδιού για 
το χειμώνα (W: Χειμώνας)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΚΑΤΑ SAE
Οι κατηγορίες SAE (ιξώδες) πρέπει να επιλέγονται 
σύμφωνα με τη μέση εποχιακή θερμοκρασία του αέρα.

Η εφαρμογή των κατηγοριών SAE ακριβώς με βάση 
τις εξωτερικές θερμοκρασίες του αέρα θα απαιτούσε 
συχνά αλλαγή του λαδιού του κινητήρα. Τα όρια θερ-
μοκρασίας για τις κατηγορίες SAE θα πρέπει επομέ-
νως να θεωρηθούν ως θερμοκρασίες αναφοράς και 
η πραγματική θερμοκρασία του αέρα μπορεί να είναι 
υψηλότερη ή χαμηλότερη για ένα σύντομο χρονικό δι-
άστημα.

  ● Ο αριθμός, για παράδειγμα SAE 10W, σχετίζε-
ται με το ιξώδες σε συγκεκριμένη θερμοκρασία 
και το γράμμα «W» υποδηλώνει την καταλληλότη-
τα του λαδιού για ψυχρότερες θερμοκρασίες.  
 
Στο ιξώδες του λαδιού για το καλοκαίρι, οι μεγαλύτεροι 
αριθμοί σημαίνουν υψηλότερο ιξώδες.

Κινητήρας
Το ιξώδες θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. 
Μην αλλάζετε σε ένα διαφορετικό ιξώδες σε περίπτωση σύντομων διακυμάν-
σεων της θερμοκρασίας.
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Κινητήρας πετρελαίου

Έλεγχος στάθμης
Σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος και τραβήξτε το χειρόφρενο. 
Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

1.   Η στάθμη του ψυκτικού υγρού θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των 
ενδείξεων MAX και MIN στο δοχείο διαστολής του ψυκτικού υγρού.

2.   Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. Εάν η στάθμη βρίσκεται 
κάτω από την ένδειξη «MIN», προσθέστε αμέσως ψυκτικό υγρό.

Κινητήρας βενζίνης

Διάστημα σέρβις
  ● Αντικατάσταση: Κάθε 5 χρόνια ή κάθε 200.000 χλμ

Κινητήρας πετρελαίου
(D20DTR) ≒ 8,5 ℓ Γνήσιο ψυκτικό υγρό Ssangyong 

Αντιψυκτικό SYC-1025, 
Αντιψυκτικό: Νερό = 50:50 
ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ, 
ΧΡΩΜΑ:ΜΠΛΕ

Κινητήρας βενζίνης
(G23D) 10,5 ~ 11,0 ℓ

  ● Έλεγχος: Καθημερινά, πριν από την οδήγηση

  ● Αναπλήρωση: Αναπληρώστε όπως απαιτείται

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

* Πώς να ελέγξετε τις προδιαγραφές 
του λαδιού του κινητήρα

Παράδειγμα:

Ιξώδες λαδιού 
για το καλοκαίρι

0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W   20, 30, 40, 50, 60

 

 

Ιξώδες λαδιού για 
το χειμώνα (W: Χειμώνας)

Δοχείο διαστολής 
ψυκτικού υγρού

Δοχείο διαστολής 
ψυκτικού υγρού

MAX
MAXMIN

MIN
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Φίλτρο αέρα

Φίλτρο αέρα

Αναπλήρωση
Χρησιμοποιήστε μόνο μίγμα απιονισμένου νερού και αντιψυκτικού σε 
αναλογία 50/50, όπως ορίζεται.

1.   Ανοίξτε προσεκτικά την τάπα του δοχείου διαστολής του ψυκτικού 
υγρού όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να 
ακούσετε έναν ήχο «σφυρίγματος».

2.   Όταν δεν υπάρχει ο ήχος «σφυρίγματος», αφαιρέστε την τάπα από 
το δοχείο διαστολής.

3.   Προσθέστε μίγμα απιονισμένου νερού και αντιψυκτικού σε αναλογία 
50/50 στο δοχείο του ψυκτικού υγρού. (Αποφύγετε οποιαδήποτε άμε-
ση επαφή του ψυκτικού υγρού με τα βαμμένα τμήματα του οχήματος).

4.   Εάν δεν παρουσιαστεί κάτι ασυνήθιστο, σφίξτε την τάπα του δοχεί-
ου του ψυκτικού υγρού.

  ● Αποφύγετε οποιαδήποτε άμεση επαφή του ψυκτικού υγρού με τα βαμμένα 
τμήματα του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι πολύ χαμηλή, ο κινητήρας μπορεί 
να υπερθερμανθεί. Αν η ένδειξη στο όργανο μέτρησης θερμοκρασίας ψυκτι-
κού υγρού στον πίνακα οργάνων ανεβαίνει ασυνήθιστα, ελέγξτε αμέσως τη 
στάθμη του ψυκτικού υγρού. Χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο ψυκτικό υγρό 
και αντιψυκτικό της Ssangyong. Αν για την αναπλήρωση χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικοί τύποι ψυκτικών υγρών ή μη εγκεκριμένα ψυκτικά υγρά, μπορεί 
να προκληθούν χημικές αντιδράσεις και να μπλοκάρει τη ροή του ψυκτικού 
υγρού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα ή κάψιμο στο 
εσωτερικό του κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Μπορεί να πεταχτεί καυτό ψυκτικό υγρό και ατμός υπό πίεση, κάτι που 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ποτέ μην αφαιρείτε την τάπα 
του δοχείου διαστολής του ψυκτικού όταν ο κινητήρας και το ψυγείο είναι 
ζεστά.

  ● Χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο ψυκτικό υγρό και αντιψυκτικό της 
Ssangyong.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Φίλτρο αέρα

Φίλτρο αέρα

Κινητήρας πετρελαίου
 

Κινητήρας βενζίνης
 

Καθαρισμός
Για τον καθαρισμό του στοιχείου φυ-
σήξτε με συμπιεσμένο αέρα μέσω του 
στοιχείου, κατά την αντίθετη κατεύ-
θυνση προς την κανονική ροή αέρα.

Αντικατάσταση
1.  Ξεβιδώστε τις βίδες του καλύμματος και αφαιρέστε το κάλυμμα.

2.   Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα με ένα νέο. Βεβαιωθείτε ότι το στοι-
χείο έχει τοποθετηθεί σωστά στο κέλυφος του φίλτρου αέρα.

3.  Κλείστε το κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες.

Πρόγραμμα συντήρησης

Πετρέλαιο

ΕΕ: Αντικαταστήστε κάθε 20.000 χλμ (Το διάστημα σέρβις 
θα πρέπει να μειωθεί υπό αντίξοες συνθήκες)

ΓΕΝΙΚΑ: Καθαρίστε κάθε 7.500 χλμ, αντικαταστήστε κάθε 
15.000 χλμ (Το διάστημα σέρβις θα πρέπει να μειωθεί υπό 
αντίξοες συνθήκες)

Βενζίνη
Καθαρίστε κάθε 10.000 χλμ, αντικαταστήστε κάθε 60.000 
χλμ ή 3 χρόνια (Το διάστημα σέρβις θα πρέπει να μειωθεί 
υπό αντίξοες συνθήκες)

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
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  ● Μην οδηγείτε το όχημά σας όταν ένα φίλτρο αέρα δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά ή χωρίς αυτό. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα ή μπορεί 
να προκαλέσει πυρκαγιά.

  ● Μην αφήσετε κανένα αντικείμενο να εισέρχεται στο κέλυφος κατά τον κα-
θαρισμό του φίλτρου αέρα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα ή 
μπορεί να προκαλέσει το σβήσιμο του κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Αν φυσήξει με συμπιεσμένο αέρα στην πλευρά της κανονικής ροής του 
αέρα, ο κινητήρας θα υποστεί βλάβη λόγω των ξένων υλών που εισέρχο-
νται στο εσωτερικό του.

  ● Να είστε προσεκτικοί με την κατεύθυνση του συμπιεσμένου αέρα στο φίλ-
τρο αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες
  ● Περιοχή με ρύπους ή οδήγηση εκτός δρόμου
  ● Όταν οδηγείτε σε περιοχές με σκόνη ή άμμο ελέγχετε συχνά το φίλτρο αέρα 

και, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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HOT MIN
COLD MIN

HOT MAX
COLD MAX MAX

MIM

Πετρέλαιο Βενζίνη

Δοχείο υγρού 
υδραυλικού τιμονιού

Κινητήρας πετρελαίου
 

Κινητήρας βενζίνης
 

Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού σε επίπεδο έδαφος με τον κινητήρα σβη-
στό. Η στάθμη του υγρού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων 
MIN και MAX στο μετρητή της τάπας του δοχείου. Αν πέσει στην έν-
δειξη ή κάτω από την ένδειξη MIN, αναπληρώστε με το καθορισμένο 
υγρό. Χρησιμοποιείτε μόνο το καθορισμένο υγρό. Η διαφορά μεταξύ 
των ενδείξεων MIN και MAX παρουσιάζει τις διακυμάνσεις του υγρού 
του υδραυλικού τιμονιού όταν επικρατεί ζέστη και όταν επικρατεί κρύο.

Προδιαγραφές και χωρητικότητα

Προδιαγραφή S-PSF-3

Χωρητικότητα (L)
Περίπου 1,0  

Δείτε ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: TOTAL FLUIDE DA  
(Μόνο για συνθήκες υπερβολικού ψύχους)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ένα υγρό Super multigrade (πολλαπλού ιξώδους) με εξαιρετικά 
υψηλό δείκτη ιξώδους και πολύ χαμηλό σημείο ροής, επιτρέπει τη λειτουργία των 
υδραυλικών συστημάτων σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Άριστες λιπαντι-
κές ιδιότητες, ακόμη και σε πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

  ● Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην επιτρέψετε την είσοδο ξένων υλικών στο 
δοχείο κατά την προσθήκη του υγρού.

  ● Μην προσθέτετε υγρό πάνω από την ένδειξη «MAX» της στάθμης.
  ● Μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με τα βαμμένα τμήματα του αμα-

ξώματος.
  ● Μετά την προσθήκη του υγρού, σφίξτε την τάπα με ασφάλεια.
  ● Αν στάθμης συχνές αναπληρώσεις, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστή-

ματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΥΓΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
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Λειτουργία διαχωριστή νερού
Εάν το νερό που υπάρχει στο καύσιμο εισχωρήσει στον κινητήρα και το 
σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη 
στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Το φίλτρο καυσίμου παρέχει τη λει-
τουργία διαχωρισμού του νερού για να εμποδίσει την εισροή του νερού. 
Όταν η στάθμη του νερού στο εσωτερικό του διαχωριστή νερού στο φίλ-
τρο καυσίμου υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο, η προειδοποιητική λυ-
χνία ανάβει και ο βομβητής ηχεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το σύστημα πρέπει 
να ελεγχθεί σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της Ssangyong.

Διάστημα σέρβις

ΕΕ Αντικατάσταση κάθε 40.000 χλμ (Αποστράγγιση του νε-
ρού από το φίλτρο καυσίμου: κάθε φορά που αντικαθιστά-
τε το λάδι του κινητήρα)

Γενικά Αντικατάσταση κάθε 45.000 χλμ (Αποστράγγιση του νε-
ρού από το φίλτρο καυσίμου: κάθε φορά που αντικαθιστά-
τε το λάδι του κινητήρα)

Αλλάξτε το φίλτρο καυσίμου σύμφωνα με το καθορισμένο χρονικό διάστημα 
σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνθήκες λειτουργίας αντλίας αρχικής πλήρωσης
1.  Εάν το όχημα έχει ξεμείνει από καύσιμο
2.  Μετά την αποστράγγιση του νερού από το φίλτρο καυσίμου
3.  Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου
Πριν την εκκίνηση του κινητήρα, εκτελέστε την λειτουργία άντλησης της 
αντλίας αρχικής πλήρωσης μέχρι να γίνει άκαμπτη, έτσι ώστε η αντλία 
καυσίμου να γεμίσει με καύσιμο.

Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου ή την αποστράγγιση του νερού από το φίλ-
τρο καυσίμου, εξαερώστε τον αέρα από το φίλτρο καυσίμου, χρησιμοποιώντας την αντλία 
αρχικής πλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κινητήρας δεν μπορεί να εκκινήσει ή το σύ-
στημα καυσίμου μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω του αέρα στις σωληνώσεις του καυσίμου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)
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ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ)
Αν το φίλτρο είναι μολυσμένο, το παρεχόμενο καύσιμο θα μειωθεί, βα-
σικά εξαρτήματα θα καταστραφούν εξαιτίας της εισχώρησης των μολυ-
σμένων υλικών και η απόδοση του καταλύτη θα επιδεινωθεί.

Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου σύμφωνα με το καθορισμένο πρό-
γραμμα συντήρησης.

Διάστημα σέρβις

Αντικατάσταση Κάθε 100.000 χλμ (αν χρησιμοποιείτε κακής ποιότητας 
καύσιμο, αντικαταστήστε κάθε 30.000 χλμ)

Αντικαταστήστε το γνήσια ανταλλακτικά της Ssangyong στα καθορισμένα χρο-
νικά διαστήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΜΠΟΥΖΙ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ)

Τα μπουζί θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για επικαθήσεις άνθρα-
κα. Όταν ο άνθρακας συσσωρεύεται σε ένα μπουζί, δεν μπορεί να πα-
ραχθεί ένας ισχυρός σπινθήρας.

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα ηλεκτρόδια με μια λεπτή συρμάτι-
νη βούρτσα και ξύστε προσεκτικά τον άνθρακα από το μονωτή με μια 
μικρή λίμα. Στη συνέχεια πρέπει να φυσήξετε τα μπουζί με συμπιε-
σμένο αέρα και να σκουπίσετε τον άνω μονωτής. Ρυθμίστε επίσης το 
διάκενο του μπουζί.

Διάστημα σέρβις (G23D)

Αντικατάσταση Αλλαγή κάθε 30.000 χλμ

Προδιαγραφή BOSCH Τύπος νικελίου (Pole Ni-Alloy)

Διάκενο 1 ± 0,1 mm

  ● Κατά την αντικατάσταση των μπουζί, αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της 
μπαταρίας και να απενεργοποιήστε όλους τους διακόπτες.

  ● Κατά την αντικατάσταση των μπουζί συνιστάται ο κινητήρας να είναι δροσε-
ρός ή κρύος (θα μπορούσατε να καείτε).

  ● Μην χρησιμοποιείτε μη συνιστώμενα μπουζί.
  ● Μην επιτρέπετε την εισαγωγή ρύπων στις οπές των μπουζί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα μπουζί μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Δώστε προσοχή ώστε να μην καείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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MAX

MIN

Κινητήρας πετρελαίου
 

Κινητήρας βενζίνης
 

Προδιαγραφές και αντικατάσταση

Προδιαγραφή DOT 4

Διάστημα σέρβις Κάθε 2 χρόνια

Έλεγχος στάθμης και αναπλήρωση
  ● Η στάθμη του υγρού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων 

στάθμης «MAX» και «MIN» στο δοχείο.

  ● Ελέγξτε τη στάθμη σε μια επίπεδη επιφάνεια. Αν πέσει ή κάτω από 
την ένδειξη MIN, αναπληρώστε το δοχείο με το καθορισμένο υγρό. 
Χρησιμοποιείτε μόνο το καθορισμένο υγρό.

  ● Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην επιτρέψετε την είσοδο ξένων υλικών στο 
δοχείο κατά την προσθήκη του υγρού.

  ● Μην προσθέτετε υγρό πάνω από την ένδειξη «MAX» της στάθμης.
  ● Μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με τα βαμμένα τμήματα του αμα-

ξώματος.
  ● Μετά την προσθήκη του υγρού, σφίξτε την τάπα με ασφάλεια.
  ● Αν στάθμης συχνές αναπληρώσεις, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστή-

ματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο υγρό φρένων της Ssangyong.
  ● Μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Αν υπάρξει 

επαφή, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός 
επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

  ● Το υγρό μειώνεται σταδιακά, σύμφωνα με τη φθορά των τακακιών φρένων. 
Μια ξαφνική πτώση της στάθμης του υγρού μπορεί να υποδεικνύει κάποια 
διαρροή στο σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, ζητήστε να γίνει έλεγχος του 
συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΜΕ M/T)
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Δοχείο πλυστικής 
συσκευής

Δοχείο πλυστικής 
συσκευής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κινητήρας πετρελαίου
 

Κινητήρας βενζίνης
 

Ελέγχετε συχνά τη στάθμη του υγρού της πλυστικής συσκευής και 
προσθέστε το καθορισμένο προϊόν, όπως απαιτείται.

Το χειμώνα, χρησιμοποιείτε μόνο το καθορισμένο υγρό πλυστικής συ-
σκευής για τη χειμερινή περίοδο.

  ● Το υγρό της πλυστικής συσκευής περιέχει εύφλεκτα υλικά για να μην πα-
γώνει. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά όταν έρθει σε απευθείας επαφή με 
τις φλόγες. Κατά τον έλεγχο του υγρού της πλυστικής συσκευής, αποφύγετε 
την ύπαρξη φλόγας κοντά στο δοχείο του υγρού της πλυστικής συσκευής.

  ● Εάν ως υγρό πλυστικής συσκευής χρησιμοποιηθεί λάδι κινητήρα ή αντιψυ-
κτικό, θα μειώσουν την ορατότητά σας μέσα από το παρμπρίζ και μπορεί 
να προκαλέσουν ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Εάν χρησιμοποιείτε σκέτο νερό ως υγρό πλυστικής συσκευής, αυτό θα πα-
γώσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα και θα προκαλέσει ζημιά στο δοχείο 
του υγρού της πλυστικής συσκευής και το μοτέρ. Χρησιμοποιείτε μόνο το 
καθορισμένο υγρό πλυστικής συσκευής.

  ● Εάν λειτουργείτε το διακόπτη της πλυστικής συσκευής χωρίς υγρό πλυστι-
κής συσκευής, το μοτέρ μπορεί να υποστεί βλάβη λόγω υπερφόρτωσης. 
Ως εκ τούτου, εάν δεν υπάρχει υγρό πλυστικής συσκευής, μην λειτουργείτε 
το μοτέρ της πλυστικής συσκευής.

  ● Η λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων σε μια στεγνή επιφάνεια στο παρ-
μπρίζ ή το πίσω τζάμι χωρίς υγρό πλυστικής συσκευής μπορεί να προκαλέ-
σει ζημιά στο κρύσταλλο. Λειτουργήστε τους υαλοκαθαριστήρες αφού έχετε 
ψεκάσει επαρκώς με υγρό πλυστικής συσκευής.

  ● Αποφύγετε τυχόν διαρροές του υγρού πλυστικής συσκευής στον κινητήρα 
ή το χρώμα στο αμάξωμα του οχήματός σας κατά τη διάρκεια της αναπλή-
ρωσης. Αν χυθεί υγρό πλυστικής συσκευής στο χέρι σας ή άλλο μέρος του 
σώματός σας, ξεπλύνετέ το με καθαρό νερό.

  ● Δεν υπάρχει ανεξάρτητο δοχείο υγρού πλυστικής συσκευής για το παράθυρο 
της πίσω πόρτας. Το δοχείο του υγρού πλυστικής συσκευής για το μπροστι-
νό παρμπρίζ τροφοδοτεί επίσης και το παράθυρο της πίσω πόρτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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Κινητήρας πετρελαίου
 

Κινητήρας βενζίνης
 

Όταν ανάβει η προειδοποιητική λυχνία φόρτισης της μπαταρίας ( ) 
στον πίνακα οργάνων, η μπαταρία δεν φορτίζει κανονικά. Αν αυτή η προ-
ειδοποιητική λυχνία ανάψει κατά τη διάρκεια της οδήγησης, διακόψτε τη 
λειτουργία όλων των μη απαραίτητων ηλεκτρικών συσκευών και ζητήστε 
να γίνει έλεγχος του συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong 
ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

Συντήρηση της μπαταρίας
  ● Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των ακροδεκτών είναι καλά σφιγμένες.

  ● Εάν οι ακροδέκτες είναι διαβρωμένοι, καθαρίστε τους με μια συρμά-
τινη βούρτσα ή γυαλόχαρτο.

  ● Ο ακροδέκτης της μπαταρίας πρέπει να αποσυνδέεται μόνο όταν το 
κλειδί της ανάφλεξης έχει αφαιρεθεί από την κλειδαριά. Η αποσύν-
δεση του ακροδέκτη με το κλειδί στη θέση «ON» ή «ACC» μπορεί 
να προκαλέσει μια ξαφνική αλλαγή στην τάση και να προκαλέσει 
βλάβη στα διάφορα ηλεκτρικά συστήματα.

  ● Ελέγξτε την μπαταρία για τυχόν ρωγμές, ζημιές ή διαρροές. Αντικα-
ταστήστε αν είναι απαραίτητο. Για να αφαιρέσετε τα υγρά της μπα-
ταρίας από την επιφάνεια της μπαταρίας, φορέστε λαστιχένια γάντια 
και σκουπίστε το υγρό με ένα υγρό πανί και σαπούνι.

Προδιαγραφή

Προδιαγραφή DC 12V

Χωρητικότητα 90AH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

CE

Δοχείο πλυστικής 
συσκευής

Δοχείο πλυστικής 
συσκευής
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  ● Η μπαταρία περιέχει οξύ που μπορεί να σας κάψει. Και το παραγόμενο 
αέριο μπορεί να εκραγεί. Μπορείτε να τραυματιστείτε σοβαρά, εάν δεν είστε 
προσεκτικοί. Κρατήστε τις ακάλυπτες φλόγες, τους σπινθήρες και τα τσιγά-
ρα μακριά από την μπαταρία.

  ● Οι χαλαρά συνδεδεμένοι ακροδέκτες της μπαταρίας μπορεί να δημιουργή-
σουν σπινθήρες. Αυτοί οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά 
με το εύφλεκτο αέριο. Ως εκ τούτου, συνδέστε σφιχτά τους ακροδέκτες.

  ● Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν πρέπει να ελέγξετε το διαμέρισμα του κινη-
τήρα, μη χρησιμοποιείτε έναν αναπτήρα, αλλά χρησιμοποιείστε μόνο έναν 
φακό που τροφοδοτείται από μπαταρία.

  ● Επειδή ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας είναι πολύ ισχυρό οξύ, αποφύγετε 
την άμεση επαφή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας με το δέρμα σας ή το 
αμάξωμα του οχήματος. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύ-
νετε σχολαστικά το δέρμα σας με καθαρό νερό και επισκεφθείτε το γιατρό 
σας. Κάντε το ίδιο για το όχημά σας.

  ● Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν εργάζεστε με μια μπαταρία. Αν ερ-
γάζεστε σε ένα κλειστό χώρο, να έχετε καλό εξαερισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Εάν αποσυνδέσετε τον ακροδέκτη της μπαταρίας όταν ο κινητήρας βρίσκεται 
σε λειτουργία, τα ηλεκτρικά συστήματα θα μπορούσαν να καταστραφούν.

  ● Για να αφαιρέσετε το καλώδιο της μπαταρίας, αποσυνδέστε πρώτα τον αρνη-
τικό πόλο. Να είστε προσεκτικοί σχετικά με την πολικότητα των ακροδεκτών 
της μπαταρίας όταν συνδέετε τα καλώδια. Το αρνητικό και το θετικό δεν θα 
πρέπει να συγχέονται.

  ● Η πολικότητα της μπαταρίας, δηλαδή των συνδέσεων για το θετικό και το 
αρνητικό καλώδιο, δεν πρέπει να εναλλάσσεται. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε 
την μπαταρία.

  ● Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή, η χωρητικότητα της 
μπαταρίας θα μειωθεί και μπορεί να παγώσει.

  ● Διατηρήστε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας στο καθορισμένο επί-
πεδο. Αν η στάθμη του ηλεκτρολύτη είναι υψηλότερη από τη ΜΕΓ στάθμη, 
μπορεί να ξεχειλίσει κατά τη φόρτιση της μπαταρίας και αν ο ηλεκτρολύτης 
φορτιστεί υπερβολικά, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί.

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο μια μπαταρία με την εγκεκριμένη τάση και χωρητικότητα. 
Σε αντίθετη περίπτωση, μια μη συμβατή μπαταρίας μπορεί να πιάσει φωτιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙ ΡΕΛΕ
Εάν κάποιο από τα στοιχεία του ηλεκτρικού συστήματος δεν λειτουργεί, ελέγξτε την αντίστοιχη ασφάλεια του. Εάν η ασφάλεια έχει καεί, αντικαταστή-
στε την με μια της ίδιας χωρητικότητας.

  ● Όταν ένα ηλεκτρικό σύστημα δεν λειτουργεί, ελέγξετε πρώτα την ασφάλεια 
του. Εάν μια ασφάλεια έχει καεί, ελέγξτε την χωρητικότητά της και αντικατα-
στήστε την με μια της ίδιας χωρητικότητας.

  ● Αν αφαιρέσετε την ασφάλεια ενός ηλεκτρικού συστήματος, ενώ το σύστη-
μα λειτουργεί, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μπορεί να καταστραφεί. Πάντα να 
αφαιρείτε το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης και να απενεργοποιείτε όλες 
τις ηλεκτρικές συσκευές.

  ● Πάντα να αντικαθιστάτε μια ασφάλεια με μια της ίδιας χωρητικότητας.
  ● Αν μια καινούρια ασφάλεια καεί και πάλι μετά από ένα σύντομο χρονικό δι-

άστημα, ζητήστε να γίνει έλεγχος και επισκευή του ηλεκτρικού συστήματος 
από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ασφάλειες στο εσωτερικό και κουτί ρελέ
Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στη δε-
ξιά πλευρά του ταμπλό. Για να απο-
κτήσετε πρόσβαση στην εσωτερική 
ασφαλειοθήκη, ανοίξτε την πόρτα του 
συνοδηγού και αφαιρέστε το κάλυμμα 
της ασφαλειοθήκης με ένα κατσαβίδι.

Ασφάλειες στο διαμέρισμα 
του κινητήρα και κουτί ρελέ

Ασφάλειες στο εσωτερικό και κουτί ρελέ (Αριστεροτίμονο)

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στην αρι-
στερή πλευρά του ταμπλό. Για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στην εσωτερι-
κή ασφαλειοθήκη, ανοίξτε την πόρτα 
του οδηγού και αφαιρέστε το κάλυμμα 
της ασφαλειοθήκης με ένα κατσαβίδι.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ 
ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1.   Απενεργοποιήστε όλα τα ηλεκτρικά συστήματα και αφαιρέστε το 
κλειδί της ανάφλεξης από την κλειδαριά.

2.  Ανοίξτε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης και του κουτιού των ρελέ.

3.  Εντοπίστε την ελαττωματική ασφάλεια.

4.   Τραβήξτε προς τα έξω τη σχετική ασφάλεια με τη χρήση του εξολ-
κέα ασφαλειών.

5.  Ελέγξτε οπτικά αν έχει καεί ή όχι.

6.  Αν δεν έχει πρόβλημα, τοποθετήστε την στην αρχική της θέση.

7.   Εάν έχει καεί, ελέγξτε την χωρητικότητά της και αντικαταστήστε την 
με μια της ίδιας χωρητικότητας.

Μεγαλύτερη ένταση

Κανονική
Άνοιγμα

Καθορισμένη ένταση

  ● Η χρήση μιας ασφάλειας εκτός της καθορισμένης μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα ακόμη και να προκαλέσει πυρκαγιά.

  ● Η χρήση μιας ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή διαφορετικής χωρητικό-
τητας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα ακόμη και να 
προκαλέσει πυρκαγιά. Πάντα να αντικαθιστάτε μια ασφάλεια με μια της ίδι-
ας χωρητικότητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κάτω από το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης και του κουτιού ρελέ υπάρχουν 
ορισμένες εφεδρικές ασφάλειες. Αναπληρώστε τις ασφάλειες αμέσως, σε 
περίπτωση που τις χρησιμοποιήσετε. Η χωρητικότητα των ασφαλειών υπο-
δεικνύεται στην άνω επιφάνεια της ασφάλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Χαμηλότερη πίεση Κανονική πίεση Υπερβολική πίεση

ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Πίεση ελαστικών

Περιγραφή Διάσταση 
ελαστικού

Διάσταση 
τροχού

Καθορισμένη πίεση 
των ελαστικών

Ελαστικό  
πλήρους 
μεγέθους

225/75R 16 6.5J x 16 Μπροστά: 32 psi

Πίσω: 32 psi (44 psi: όταν 
το όχημα είναι πλήρως 
φορτωμένο με αποσκευές)

255/60R 18 7.5J x 18

Ευθυγράμμιση των τροχών και ισορροπία μεταξύ  
ελαστικού και τροχού
Αν οι τροχοί δεν είναι ευθυγραμμισμένοι, όπως ορίζεται, αυτό οδηγεί σε 
ανομοιόμορφη και ταχύτερη φθορά των ελαστικών και το όχημα τραβά 
προς τη μία πλευρά. Αν οι τροχοί και τα ελαστικά δεν είναι ισορροπημέ-
να, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών 
και κραδασμούς στο όχημα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί το παρα-
πάνω σύμπτωμα σταματήστε αμέσως την οδήγηση και ελέγξτε το όχη-
μά σας σε έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της Ssangyong.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Μεγαλύτερη ένταση

Κανονική
Άνοιγμα

Καθορισμένη ένταση

  ● Η διατήρηση της καθορισμένης πίεση των ελαστικών είναι απαραίτητη 
για άνετη οδήγηση, οδηγική ασφάλεια και μεγάλη διάρκεια ζωής των ελα-
στικών. Η λανθασμένη πίεση θα αυξήσει τη φθορά των ελαστικών και θα 
επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια, το χειρισμό του οχήματος, την άνετη 
οδήγηση και την εξοικονόμηση καυσίμου. Πάντα να ελέγχετε ότι η πίεση 
των ελαστικών είναι σωστή.

  ● Ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένης της 
ρεζέρβας, πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι (πριν θερμανθεί το ελαστικό).

  ● Ακόμη και η προσωρινά τοποθετημένη ρεζέρβα πρέπει να είναι σωστά 
φουσκωμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ελαστικά πρέπει να ελέγχονται πριν θερμανθούν χρησιμοποιώντας ένα 
μανόμετρο πίεσης ελαστικών. Πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι αυξήστε την πίε-
ση των ελαστικών κατά 4 ~ 5 psi πάνω από την καθορισμένη τιμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Με ρεζέρβα

Χωρίς ρεζέρβα 

Ελαστικά με δείκτη κατεύθυνσης

Μπροστινός

Μπροστινός

Πίσω

Πίσω

Μπροστινός Πίσω

Όριο φθοράς

Πέλμα ελαστικού

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 

Τα ελαστικά του οχήματός σας διαθέτουν ενσωματωμένους δείκτες 
φθοράς πέλματος οι οποίοι εμφανίζονται μεταξύ των αυλακώσεων του 
πέλματος. Το ελαστικό πρέπει να αντικατασταθεί όταν οι δείκτες φθο-
ράς εμφανίζονται σε δύο ή περισσότερες συνεχόμενες αυλακώσεις.

  ● Η οδήγηση με φθαρμένα ή κατεστραμμένα ελαστικά είναι πολύ επικίνδυνη 
και μπορεί να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Επίσης, ένα κατεστραμμένο 
ελαστικό μπορεί να σκάσει.

  ● Ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά για τυχόν ζημία (ξένα αντικείμενα, τρυπήματα, 
κοψίματα, σκασίματα, φουσκώματα σε πλευρικά τοιχώματα) και αντικατα-
στήστε τα, αν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

  ● Η αντικατάσταση και η αλλαγή θέσης των ελαστικών πρέπει να γίνεται σε 
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong ή σε επαγγελματικά κατα-
στήματα ελαστικών.

  ● Η ανάμιξη των ελαστικών μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο κατά 
την οδήγηση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ελαστικά ίδιας διάστασης, ίδι-
ου τύπου και του ίδιου κατασκευαστή σε όλους τους τροχούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΡΕΖΕΡΒΑ
Η διάσταση και ο τύπος ενός ελαστικού πλήρους μεγέθους είναι ίδια με 
εκείνα των ελαστικών γενικής χρήσης.

Ελέγξτε την κατάσταση και την πίεση του ελαστικού, όπως απαιτεί-
ται και έχετέ το πάντα διαθέσιμο. Για τις διαδικασίες αντικατάστασης, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» στο παρόν 
εγχειρίδιο.

Μετά την αντικατάσταση ενός ελαστικού, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την 
πίεση σύμφωνα με την καθορισμένη πίεση του ελαστικού. Σε αντίθετη περί-
πτωση, το σύστημα ανάρτησης και το σύστημα διεύθυνσης μπορεί να υπο-
στούν ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Χρησιμοποιήστε τα ελαστικά χιονιού κατά την οδήγηση σε χιονισμέ-
νους ή παγωμένους δρόμους.

Εάν χρησιμοποιούνται χειμερινά ελαστικά, θα πρέπει να τοποθετη-
θούν και στους 4 τροχούς.

  ● Οδηγείτε πολύ αργά με επιπλέον προσοχή σε χιονισμένους ή παγωμένους 
δρόμους.

  ● Τα ελαστικά χιονιού με βέλη ένδειξης κατεύθυνσης στα πλευρικά τους τοι-
χώματα, πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.

  ● Τα ελαστικά χιονιού δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά σας σε παγω-
μένο και ολισθηρό δρόμο. Οδηγήστε με επιπλέον προσοχή, αποφεύγοντας 
απότομες επιταχύνσεις, φρεναρίσματα ή απότομες κινήσεις του τιμονιού.

  ● Όταν τα ελαστικά χιονιού δεν χρειάζονται πλέον, αντικαταστήστε τα με κανονι-
κά ελαστικά. Φυλάξτε τα ελαστικά χιονιού σε δροσερό και σκιερό μέρος. Δώστε 
προσοχή ώστε να μην έλθουν σε επαφή με τυχόν λάδια, γράσο ή καύσιμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
Τοποθετήστε αντιολισθητικές αλυσίδες στους πίσω τροχούς σε ένα 
όχημα με κίνηση στους δύο τροχούς. Τοποθετήστε αντιολισθητικές 
αλυσίδες στους πίσω τροχούς σε ένα όχημα με κίνηση στους τέσσερις 
τροχούς. Εάν η τοποθέτηση των αλυσίδων μόνο σε δύο τροχούς είναι 
αναπόφευκτη, οι αντιολισθητικές αλυσίδες πρέπει να τοποθετηθούν 
στους πίσω τροχούς.

Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε ελαστικά χιονιού αντί για αντιολισθητι-
κές αλυσίδες σε οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ζάντες αλουμινίου, 
δεδομένου ότι οι ζάντες αλουμινίου μπορεί να υποστούν ζημιά από τις 
αλυσίδες. Εάν η τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι η μόνη 
εναλλακτική λύση, χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες τύπου 
σύρματος με πάχος μικρότερο από 15 mm.

Η ταχύτητα οδήγησης ενός οχήματος με αντιολισθητικές αλυσίδες δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 km/h ή την καθορισμένη ταχύτητα που συ-
νιστάται από τον κατασκευαστή των αλυσίδων. Εάν ακούσετε έναν ήχο 
χτυπήματος των αλυσίδων πάνω στο αμάξωμα του οχήματος, σταμα-
τήστε αμέσως το όχημα σε ένα ασφαλές σημείο. Ελέγξτε προσεκτικά 
την τοποθέτηση των αλυσίδων και σφίξτε τις αλυσίδες, εάν χρειάζεται. 
Αφαιρέστε τις αλυσίδες σε στεγνό οδόστρωμα για να αποφευχθεί η 
καταστροφή των αλυσίδων.

Μην οδηγείτε το όχημα με τοποθετημένες τις αντιολισθητικές αλυσίδες 
σε στεγνό οδόστρωμα.

  ● Ελέγξτε την τοποθέτηση των αντιολισθητικών αλυσίδων και επιθεωρήστε 
το αμάξωμα του οχήματος για ζημιές μετά από οδήγηση περίπου 0,5 έως 1 
χιλιόμετρο με τοποθετημένες τις αλυσίδες. Εάν οι αντιολισθητικές αλυσίδες 
έχουν χαλαρώσει, σφίξτε ξανά τις αλυσίδες.

  ● Η λανθασμένη τοποθέτηση ή η χρήση λανθασμένων αντιολισθητικών 
αλυσίδων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή να θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο την λειτουργική ασφάλεια του οχήματος και την οδική ασφάλεια. 
Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες που πληρούν τις προδιαγραφές 
και τοποθετήστε τις με επαγγελματικό τρόπο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

TENAN CE

Με ρεζέρβα

Χωρίς ρεζέρβα 

Ελαστικά με δείκτη κατεύθυνσης

Μπροστινός

Μπροστινός

Πίσω

Πίσω

Μπροστινός Πίσω

Όριο φθοράς

Πέλμα ελαστικού
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  ● Δεν απαιτείται η τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων στους 
εμπρόσθιους τροχούς. Αν χρειαστεί να τις τοποθετήσετε στους 
μπροστινούς τροχούς, μην οδηγήσετε το όχημά σας με υψηλή 
ταχύτητα ή/και μην αλλάζετε απότομα την κατεύθυνση κίνησης 
για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στα παρακείμενα εξαρ-
τήματα.

  ● Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τετρακίνησης (4Η, 4L) όταν οι 
αντιολισθητικές αλυσίδες έχουν τοποθετηθεί μόνο στους πίσω 
τροχούς ενός οχήματος με κίνηση στους τέσσερις τροχούς το 
οποίο είναι εξοπλισμένο με διαφορικό μερικής εμπλοκής. Το σύ-
στημα μετάδοσης κίνησης του συστήματος μπορεί να υποστεί 
σοβαρή βλάβη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία τετρακίνησης (4Η, 
4L) μόνο όταν οι αντιολισθητικές αλυσίδες έχουν τοποθετηθεί 
τόσο στους μπροστινούς όσο και στους πίσω τροχούς ή όταν δεν 
χρησιμοποιούνται αντιολισθητικές αλυσίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Η ανάμιξη των ελαστικών μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο 
κατά την οδήγηση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ελαστικά ίδιας διά-
στασης, ίδιου τύπου και του ίδιου κατασκευαστή σε όλους τους τροχούς. 
Εάν δεν χρησιμοποιείτε τα ίδια ελαστικά για ένα όχημα που είναι εξοπλι-
σμένο με τετρακίνηση (κίνηση στους 4 τροχούς), μπορεί να προκληθεί 
σοβαρή βλάβη στο σύστημα μετάδοσης κίνησης του οχήματος.

  ● Πριν από την οδήγηση ελέγξτε τα ελαστικά για ρωγμές και σχισίματα 
καθώς και την πίεσή τους.

  ● Η λανθασμένη σύσφιξη των παξιμαδιών των τροχών μπορεί να προ-
καλέσει χαλαρότητα του τροχού ακόμα και την απόσπασή του. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει 
και σφίξει τα παξιμάδια του τροχού, όπως καθορίζεται πριν από κάθε 
μεγάλο ταξίδι.

  ● Μην χρησιμοποιείτε μη γνήσιους τροχούς και ελαστικά. Οι μη γνήσιοι 
τροχοί και ελαστικά μπορεί να έχουν κατώτερη απόδοση και λειτουργία 
και να είναι επικίνδυνα για την ασφαλή οδήγηση. Επίσης, τυχόν ελαττώ-
ματα που οφείλονται στη χρήση τους δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

  ● Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα ελαστικά και τους τροχούς πριν από 
την οδήγηση. Εάν ένας τροχός έχει υποστεί ζημιά, η πίεση του ελαστι-
κού μπορεί να μειωθεί και το ελαστικό μπορεί να υποστεί ζημιά.

  ● Εάν ένα ελαστικό έχει χτυπηθεί από μια πέτρα ή οποιαδήποτε άλλα 
αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ελέγξτε το σε έναν αντι-
πρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Ssangyong.

  ● Η χρήση ελαστικών σε διαστάσεις που διαφέρουν από τις καθορισμέ-
νες μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική λειτουργία του τιμονιού, την 
αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, βλάβη στον κινητήρα ή στο σύστημα 
πέδησης, κραδασμούς ή ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών. Πάντα 
να χρησιμοποιείτε τα καθορισμένα ελαστικά από τον ίδιο κατασκευαστή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  
ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
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1.   Σηκώστε το βραχίονα του υαλοκαθαριστή-
ρα από το παρμπρίζ.

  ● Το μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα της πίσω 
πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί με τον ίδιο 
τρόπο.

Προδιαγραφές μάκτρου  
υαλοκαθαριστήρα

Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας

Οδηγού Συνοδηγού
22» 19»

2.  Πατήστε το κουμπί ασφαλείας ( A ). 3.   Ολισθήστε το μάκτρο προς τα κάτω και 
αφαιρέστε το από το βραχίονα.

4.  Τοποθετήστε ένα νέο μάκτρο.
5.   Κατεβάστε το βραχίονα του υαλοκαθαρι-

στήρα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΚΤΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ

  ● Μην ανοίγετε το καπό, όταν ο βραχίονας του υαλοκαθαριστήρα είναι σηκωμένος. Ο υαλοκαθαριστήρας και 
το καπό μπορεί να υποστούν ζημιά.

  ● Μην λειτουργείτε τους υαλοκαθαριστήρες, όταν το δοχείο υγρού πλυστικής συσκευής είναι άδειο.
  ● Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε υγρό γυαλιστικό που περιέχει λάδι στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας, 

δεδομένου ότι αυτό θα δημιουργήσει λωρίδες οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την όραση. Η μόλυνση είτε 
του κρυστάλλου είτε των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων με ξένα υλικά μπορεί να μειώσει την αποτελε-
σματικότητα των υαλοκαθαριστήρων του παρμπρίζ. Ποτέ μην καθαρίζετε το παρμπρίζ με ένα κερωμένο 
πανί ή με ένα πανί εμποτισμένο με λάδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Η δυσλειτουργία των υαλοκαθαριστήρων σε μια βροχερή ημέρα ή σε μια ημέρα που χιονίζει μπορεί να είναι 
επιζήμια για την ασφαλή οδήγησης. Ποτέ μην οδηγείτε το όχημά σας με δυσλειτουργία των υαλοκαθαρι-
στήρων σε μια βροχερή ημέρα ή σε μια ημέρα που χιονίζει.

  ● Μην αγγίζετε τους υαλοκαθαριστήρες όταν βρίσκονται σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
12

A

Βραχίονας 
υαλοκαθαριστήρα
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Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε επιθεώρησης ή συντήρησης του οχήματός σας, φροντίζετε πάντα για την αποτροπή σοβαρών τυχαίων τραυματι-
σμών ή πρόκλησης ζημιάς στο όχημα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

            ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

  ● Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην ακουμπάτε τα καυτά εξαρτήματα, όπως 
ο κινητήρας, το ψυγείο, η πολλαπλή εξαγωγής, ο καταλυτικός μετατρο-
πέας ή το σιλανσιέ, όταν ο κινητήρας έχει μόλις σταματήσει τη λειτουργία 
του. Μπορεί να πάθετε σοβαρά εγκαύματα. Αφήστε τον κινητήρα να κρυ-
ώσει πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης.

  ● Κατά την εργασία με την μπαταρία ή εξαρτήματα που σχετίζονται με τα 
καύσιμα, σβήνετε πάντα τον κινητήρα και μην καπνίζετε. Επίσης, απομα-
κρύνετε όλες τις φλόγες ή τους σπινθήρες από το όχημα.

  ● Μην συνδέετε και αποσυνδέετε τους πόλους της μπαταρίας όταν το κλειδί 
ανάφλεξης είναι στη θέση «ON».

  ● Η πολικότητα της μπαταρίας, δηλαδή των συνδέσεων για τα θετικά και 
αρνητικά καλώδια, δεν πρέπει να εναλλάσσεται.

  ● Οι πόλοι της μπαταρίας και τα καλώδια μεταφέρουν ρεύμα υψηλής τάσης. 
Αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα.

  ● Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ανάφλεξης είναι στη θέση «OFF» κατά την εκτέ-
λεση οποιασδήποτε εργασίας σε κλειστό χώρο, όπως ένα γκαράζ.

  ● Κρατήστε το χρησιμοποιημένο λάδι και το ψυκτικό υγρό μακριά από τα 
παιδιά. (Για την ορθή διάθεση τους, επικοινωνήστε με επαγγελματικές 
υπηρεσίες).

  ● Κατά τον έλεγχο του οχήματός σας, θα πρέπει πρώτα να σβήσετε τον 
κινητήρα. Στη συνέχεια, επιλέξτε στο κιβώτιο ταχυτήτων τη θέση «P» (αυ-
τόματο κιβώτιο ταχυτήτων) ή τη θέση της νεκράς «Ν» (μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων) και τραβήξτε το χειρόφρενο.

  ● Ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας ψύξης μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί απροσ-
δόκητα ακόμα και όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Αποσυνδέστε το αρνη-
τικό καλώδιο της μπαταρίας πριν τον έλεγχο του ψυγείου, του ανεμιστήρα 
ψύξης ή παρακείμενων εξαρτημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ● Ελέγξτε σε καθημερινή βάση τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα και κάθε 
υγρού συμπεριλαμβανόμενου του ψυκτικού μέσου. Εάν οδηγείτε ενώ οι 
στάθμες των υγρών είναι χαμηλές, το όχημά σας μπορεί να υποστεί βλά-
βη και οι εν λόγω ζημίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

  ● Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια λάδια και υγρά της Ssangyong.
  ● Αποφύγετε την επαφή των λιπαντικών και του ψυκτικού υγρού με το δέρ-

μα ή τις βαμμένες επιφάνειες κατά την επιθεώρηση ή την αναπλήρωσή 
τους. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν ζημιά στο χρώμα του οχήματος. 
Αν υπάρξει επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με άφθο-
νο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

  ● Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη χωρητικότητα λαδιού ή ψυκτικού υγρού, 
διαφορετικά ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων μπορεί να υποστούν 
βλάβη. Τηρήστε την καθορισμένη στάθμη.

  ● Η απόδοση των λιπαντικών και του ψυκτικού υγρού μπορεί να επιδεινωθεί 
όταν αυτά είναι εκτεθειμένα σε σκόνη και την υγρασία. Κατά την αναπλή-
ρωση, δείξτε προσοχή ώστε να μην έρθουν σε επαφή με σκόνη.

  ● Παρά την περιορισμένη οδήγηση του οχήματός σας, τα λιπαντικά και άλλα 
υγρά μπορεί να χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, πρέ-
πει να ελέγχετε συχνά τη στάθμη τους.

  ● Η ακατάλληλη διάθεση του λαδιού του κινητήρα ή/και των υπόλοιπων 
υγρών μπορεί να μολύνει το περιβάλλον. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα 
υγρά σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ         12-29

12

Επιβλαβή καυσαέρια
Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα (CO), υδρογονάν-
θρακες (HC), οξείδια του αζώτου (NOx), οξειδία του θείου (SOx) τα 
οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

  ● Ζημιές στη βαφή του αμαξώματος από το καύσιμο. Αν χυθεί καύσιμο στο 
χρώμα, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με κρύο νερό.

  ● Το καύσιμο χαμηλής ποιότητας ή τα ακατάλληλα πρόσθετα μπορούν να κα-
ταστρέψουν τον κινητήρα και το σύστημα εξάτμισης. Χρησιμοποιείτε μόνο 
το καθορισμένο καύσιμο.

  ● Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση 
ακατάλληλου καυσίμου.

  ● Για κινητήρα πετρελαίου: Ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο
  ● Η χρήση καυσίμου με περιεκτικότητα πάνω από 0,5% σε θείο μπορεί να 

αυξήσει την ποσότητα των καυσαερίων και να εμποδίσει τη ροή του λαδιού 
στα εσωτερικά τοιχώματα των κυλίνδρων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πώς μπορείτε να μειώσετε τις εκπομπές
Οι εκπομπές επηρεάζονται σημαντικά από το φίλτρο αέρα, το φίλτρο 
καυσίμου, τα μπεκ ψεκασμού καυσίμου, τον ψεκασμό, τη ρύθμιση του 
κινητήρα και το βάρος του φορτίου.

1.   Αποφύγετε τη λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί για παρατεταμέ-
νη περίοδο.

  Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στο ρελαντί, ο άνθρακας θα μπο-
ρούσε εύκολα να συσσωρευτεί στο σιλανσιέ λόγω της χαμηλής 
ταχύτητας των καυσαερίων. Ειδικά, με τη χρήση του κλιματισμού 
και των ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στο 
ρελαντί, αυτή τη συσσώρευση επιταχύνεται.

2.   Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα σύμφωνα με το πρόγραμμα συντή-
ρησης.

  Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση και η ελαχιστοποίηση των εκ-
πομπών καυσαερίων, αντικαταστήστε ή να καθαρίστε τα σχετικά 
εξαρτήματα (φίλτρο καυσίμου, φίλτρο αέρα, λάδι κινητήρα, κ.λπ.), 
σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα συντήρησης.

3.   Μην τροποποιείτε το σύστημα εισαγωγής του κινητήρα χωρίς εξου-
σιοδότηση.

  Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των εξαρτημάτων του κινητή-
ρα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου ECU του κινητήρα μπο-
ρεί να αυξήσει την εκπομπή καυσαερίων.

4.  Εκκενώστε τακτικά το σιλανσιέ.
  Ο συσσωρευμένος άνθρακας στο σιλανσιέ μειώνει την εξοικονόμη-

ση καυσίμου και την απόδοση του κινητήρα.

5.  Μην υπερβαίνετε το όριο φόρτωσης του οχήματος.
  Η υπερφόρτωση μπορεί να αυξήσει την εκπομπή καυσαερίων και 

να μειώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

6.   Επιθεωρήστε τακτικά το σύστημα εξάτμισης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
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Αυτό το όχημα εξοπλίζεται με έναν οξειδωτικό καταλύτη πετρελαίου 
(DOC) και ένα φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF) για τη μείωση 
των εκπομπών.

Ο DOC μετατρέπει το HC και το CO2 στο καύσιμο σε Η2Ο και απομα-
κρύνει το 80% του διαλυτού οργανικού κλάσματος (SOF) μεταξύ των 
σωματιδιακών υλικών, μειώνοντας έτσι κατά 25% ή περισσότερο τα 
σωματιδιακά υλικά.

Το DPF συλλέγει τα σωματιδιακά υλικά στο φίλτρο και τα απομακρύνει 
από την καύση. Αυτή η διάταξη απομακρύνει το 95% ή περισσότερο 
των σωματιδιακών υλικών.

Φίλτρο σωματιδίων καταλύτη πετρελαίου (CDPF)
Το CDPF είναι μια σύνθετη λέξη για τον οξειδωτικό καταλύτη πετρε-
λαίου (DOC) και το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF), τα οποία 
αποτελούν διατάξεις μετεπεξεργασίας των καυσαερίων.

Διαδικασία αναγέννησης
«Αναγέννηση» είναι η διαδικασία της καύσης των σωματιδίων, όταν 
στο φίλτρο έχει συλλεχθεί μια ορισμένη ποσότητα σωματιδίων. Σε 
αυτή τη διαδικασία, η θερμοκρασία των καυσαερίων ανέρχεται περί-
που στους 600 °C μέσω του ελέγχου του καυσίμου και τα σωματίδια 
αποτεφρώνονται αποτελεσματικά.

Όταν αναβοσβήνει το ενδεικτικό ελέγχου (CHECK) 
κινητήρα

Η αναγέννηση δεν μπορεί να εκτελεστεί λόγω 
διαφόρων συνθηκών λειτουργίας. Και σε αυτή 
την περίπτωση, το ενδεικτικό ελέγχου 
(CHECK) κινητήρα αναβοσβήνει. Η λειτουργία 
της αναλαμπής έχει σκοπό να ενημερώσει τον 
οδηγό για να αναλάβει δράση για την σωστή 

αναγέννηση του φίλτρου.

Εάν το ενδεικτικό ελέγχου (CHECK) κινητήρα αναβοσβήνει, οδηγή-
στε το όχημα με ταχύτητα μεγαλύτερη των 80 km/h για διάστημα 20 
λεπτών, προκειμένου να εκτελεστεί η αναγέννηση του CDPF. Όταν η 
ποσότητα των σωματιδίων μειωθεί κάτω από ένα ορισμένο όριο, το 
ενδεικτικό ελέγχου (CHECK) κινητήρα σβήνει.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
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  ● Ένα όχημα εξοπλισμένο με σύστημα CDPF μπορεί να παράγει λευκό κα-
πνό όταν χρησιμοποιείτε καύσιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο (πάνω 
από 100 ppm). Αυτό προκαλείται από το θείο που περιέχεται και το οποίο 
συσσωρεύεται στο CDPF. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια πολύ φυσική κατά-
σταση, η οποία δεν προκαλείται από το όχημά σας.

  ● Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα
  ● Αντικαταστήστε το υπάρχον καύσιμο με υψηλής ποιότητας καύσιμο όσο 

το δυνατόν συντομότερα. Ωστόσο, ακόμη και μετά την αντικατάσταση του 
καυσίμου, μπορεί να δείτε λευκό καπνό, λόγω των κατάλοιπων του θείου 
στο σύστημα CDPF. Για ασφαλή οδήγηση, ζητήστε να γίνει έλεγχος του 
συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Η παρουσία υπερβολικής ποσότητας σωματιδίων στο CDPF μπορεί να μει-
ώσει την ισχύ του κινητήρα.

  ● Μια υπερβολική ποσότητα των συσσωρευμένων σωματιδίων μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στο CDPF. Ως εκ τούτου, φροντίστε να οδηγείτε το όχημα 
με ταχύτητα 80 km/h ή μεγαλύτερη για διάστημα 20 λεπτών κάθε 500 χλμ.

  ● Όταν ανάψει το ενδεικτικό ελέγχου (CHECK) κινητήρα, αυτό σημαίνει ότι 
ένας αισθητήρας που σχετίζεται με τον έλεγχο του κινητήρα ή μια ηλεκτρι-
κή συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Στην περίπτωση αυτή, ζητήστε να γίνει 
έλεγχος του οχήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  ● Μια υπερβολική ποσότητα των συσσωρευμένων σωματιδίων μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στο CDPF. Ως εκ τούτου, φροντίστε να οδηγείτε το όχημα 
με ταχύτητα 80 km/h ή μεγαλύτερη για διάστημα 20 λεπτών στην περίπτω-
ση που το ενδεικτικό ελέγχου (CHECK) κινητήρα αναβοσβήνει.

  ● Η διαδικασία αναγέννησης του CDPF παράγει πολύ θερμότητα, για το λόγο 
αυτό ποτέ μην οδηγείτε ή μην σταματάτε το όχημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά 
για να αποφευχθεί η πρόκληση πυρκαγιάς. Επίσης, φροντίστε να μείνετε 
μακριά από το σωλήνα της εξάτμισης και το CDPF να αποφύγετε εγκαύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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* Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα γνήσια ανταλλακτικά της Ssangyong.

Η συντήρησης και η διατήρηση αρχείων αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να διατηρείτε αποδεικτικά στοιχεία ότι στο όχημά σας έχει πραγ-
ματοποιηθεί η κατάλληλη συντήρηση, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμένης συντήρησης.

* Χώρες της ΕΕ: Μόνον οι χώρες που ανήκουν στην ΕΕ. (Δεν ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΕ) - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΝΤΙΖΕΛ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                        

Χιλιόμετρα (μίλια) ή χρόνος σε μήνες, όποιο από τα δύο έρθει πρώτα

x 1.000 χλμ. 20 40 60 80 100 120 140 160

x 1.000 μίλια 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100

Μήνες 12 24 36 48 60 72 84 96

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ιμάντας μετάδοσης κίνησης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
* Λάδι και φίλτρο λαδιού κινητήρα *1 (1)* (3)* (4)* Α Α Α Α Α Α Α Α

Μειώστε το διάστημα σέρβις κάτω από αντίξοες συνθήκες
Σωληνώσεις και συνδέσεις συστήματος ψύξης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Ψυκτικό υγρό κινητήρα (3)* (4) Αλλαγή κάθε 200.000 χλμ ή 5 μήνες Και, επιθεώρηση και αναπλήρωση εάν είναι απαραίτητο.
Φίλτρο καυσίμου (1)* Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α

Αποστράγγιση του νερού από το φίλτρο καυσίμου: κάθε φορά που αντικαθιστάτε το λάδι του κινητήρα
Σωληνώσεις & συνδέσεις καυσίμου Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Φίλτρο αέρα (2)* Α Α Α Α Α Α Α Α

Μειώστε το διάστημα σέρβις κάτω από αντίξοες συνθήκες

Σύμβολα πίνακα:
Ε  -  Επιθεωρήστε αυτά τα στοιχεία και τα σχετικά εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, διορ-

θώστε, καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε. 
      * 1  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα και για διαρροές κάθε 3.000 χλμ (2.000 

μίλια) ή προτού ξεκινήσετε ένα μεγάλο ταξίδι. 
Α  -  Αντικαταστήστε ή αλλάξτε.
    (1)*  Εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες:   

Μειώστε το διάστημα των σέρβις.
 -  Συχνές στάσεις λόγω κυκλοφορίας, παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί, οδήγηση 

για μικρές αποστάσεις κάτω των 6 χιλιομέτρων, οδήγηση για απόσταση μικρότερη 
των 16 χιλιομέτρων όταν η εξωτερική θερμοκρασία παραμένει κάτω από το μηδέν

 - Οδήγηση σε ορεινές διαδρομές, περιοχές με άμμο ή σκόνη
 -  Οδήγηση με υψηλό φορτίο όπως στην περίπτωση της ρυμούλκησης ενός τρέι-

λερ
 -  Ταξί, υπηρεσία περιπολίας ή υπηρεσία παράδοσης (εκτεταμένη λειτουργία στο 

ρελαντί και η υπερβολική οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες)
 (2)*   Εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες, κυκλοφορεί σε περιοχές με 

σκόνη ή άμμο, σε περιοχές με ατμοσφαιρικούς ρύπους ή εκτός δρόμου, επιθε-
ωρείτε συχνά το φίλτρο αέρα και, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το φίλτρο 
αέρα.

 (3)*   Όταν οδηγείτε σε περιοχές με σκόνη απαιτείται πιο συχνή συντήρηση.
 (4)*   Ανατρέξτε στην παράγραφο «Συνιστώμενα υγρά, ψυκτικό υγρό και λιπαντικά».
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* Χώρες της ΕΕ: Μόνον οι χώρες που ανήκουν στην ΕΕ. (Δεν ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ).

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Χιλιόμετρα (μίλια) ή χρόνος σε μήνες, όποιο από τα δύο έρθει πρώτα

x 1.000 χλμ. 20 40 60 80 100 120 140 160
x 1.000 μίλια 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100

Μήνες 12 24 36 48 60 72 84 96

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ
Σωλήνες εξάτμισης και βάσεις Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

Υγρό φρένων / συμπλέκτη (3)* Αλλαγή κάθε 2 χρόνια (συχνή επιθεώρηση)

Χειρόφρενο / τακάκια φρένων (Εμπρός και πίσω) (4)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Σωληνώσεις και συνδέσεις φρένων (συμπεριλαμβανομένου του σερβό) Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Λιπαντικό μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων (5)* Ε Ε
Ελεύθερη διαδρομή πεντάλ συμπλέκτη & πεντάλ φρένου Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Υγρό τράνσφερ (3)* Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε

Λάδι άξονα
Μπροστινός Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α
Πίσω Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α

Υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων (6)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Αλλαγή κάθε 60.000 χλμ υπό αντίξοες συνθήκες

Σύσφιξη / ασφάλιση πλαισίου & και μπουλονιών στο κάτω μέρος  
του αμαξώματος & παξιμαδιών (6)*

Συχνός έλεγχος και ρύθμιση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο

Κατάσταση ελαστικών και έλεγχος πίεσης ελαστικών Συχνός έλεγχος και ρύθμιση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο

Ευθυγράμμιση τροχών (7)* Επιθεώρηση όταν παρατηρείτε κάποια ασυνήθιστη κατάσταση

Τιμόνι & άρθρωση Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

Σύμβολα πίνακα:
Ε  -  Επιθεωρήστε αυτά τα στοιχεία και τα σχετικά εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε, 

καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε. 
Α  - Αντικατάσταση ή αλλαγή.
 (3)*  Ανατρέξτε στο «Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά».
 (4)*   Απαιτείται πιο συχνή συντήρηση εάν το όχημα λειτουργεί υπό οποιαδήποτε από τις ακό-

λουθες συνθήκες:
  -  Στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης, όπου η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 32 °C 

(90 °F) ή υψηλότερη, ή
  - Οδήγηση σε λόφους και ορεινές περιοχές, ή
  - Όταν ρυμουλκείτε συχνά τρέιλερ, ή
  -  Όταν το όχημα χρησιμοποιείται ως ταξί, περιπολικό ή για υπηρεσίες παράδοσης.
 (5)*  Επιθεώρηση και αναπλήρωση κάθε 60.000 χλμ (ή 3 χρόνια) 
  Κανονικές συνθήκες οδήγησης: Για όλη τη διάρκεια ζωής

  (Αντίξοες συνθήκες οδήγησης: Αλλαγή κάθε 120.000 χλμ) 
 (6)*  Εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες: Μειώστε το διάστημα των σέρβις.
  -  Ρυμούλκηση ενός τρέιλερ ή οδήγηση εκτός δρόμου (Επιθεωρήστε για διαρροή υγρού 

ανά πάσα στιγμή, περιστασιακά)      
  -  Ταξί, υπηρεσία περιπολίας ή υπηρεσία παράδοσης (εκτεταμένη λειτουργία στο ρελαντί 

και η υπερβολική οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες)
  -  Συχνές στάσεις λόγω κυκλοφορίας, παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί, οδήγηση για 

μικρές αποστάσεις
  - Οδήγηση σε ορεινές διαδρομές, περιοχές με άμμο ή σκόνη
  - Συχνή οδήγηση συχνά με υψηλή ταχύτητα πάνω από 170 χλμ/ώρα
  -  Συχνή οδήγηση σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία κάτω σε θερμοκρασίες περιβάλλο-

ντος που υπερβαίνουν τους 32 °C 
 (7)*  Εάν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε και ζυγοσταθμίστε τους τροχούς.
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* Χώρες της ΕΕ: Μόνον οι χώρες που ανήκουν στην ΕΕ. (Δεν ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ).

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                        

Χιλιόμετρα (μίλια) ή χρόνος σε μήνες, όποιο από τα δύο έρθει πρώτα

x 1.000 χλμ. 20 40 60 80 100 120 140 160
x 1.000 μίλια 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100

Μήνες 12 24 36 48 60 72 84 96

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ
Υγρό και σωληνώσεις υδραυλικού τιμονιού (3)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

Φούσκες ημιαξονίων (8)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Ζώνες ασφαλείας, πόρπες & στηρίγματα αγκύρωσης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Λιπάνετε τις κλειδαριές, τους μεντεσέδες και το μάνταλο του καπό Συχνός έλεγχος και ρύθμιση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο
Γράσο ρουλεμάν τροχών Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Γράσο κεντρικού άξονα - Εμπρός / πίσω (9)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Φίλτρο κλιματισμού (10)* Α Α Α Α Α Α Α Α

Μειώστε το διάστημα σέρβις κάτω από αντίξοες συνθήκες
Ελατήριο μεντεσέ πίσω πόρτας Απλώστε γράσο όταν ακούτε θόρυβο από την πίσω πόρτα.

Πρόγραμμα συντήρησης: Ελέγξτε το ελατήριο του μεντεσέ κάθε 20.000 χλμ ή 1 έτος (κάτω από 
αντίξοες συνθήκες: ελέγξτε το ελατήριο του μεντεσέ και το λιπαντικό πιο συχνά)

Σύμβολα πίνακα:
Ε   - Επιθεωρήστε αυτά τα στοιχεία και τα σχετικά εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε, καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε. Α - Αντικαταστήστε ή αλλάξτε.
 (3)*  Ανατρέξτε στο «Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά».
 (8)*  Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας εκτός δρόμου, επιθεωρήστε τις φούσκες των ημιαξονίων.
 (9)*  Επιθεωρήστε το γράσο του κεντρικού άξονα κάθε 5.000 χλμ ή 3 μήνες, αν το όχημα οδηγείται κυρίως υπό αντίξοες συνθήκες.
  - Σε διαδρομές εκτός δρόμου ή σε δρόμους με σκόνη, ή
  - Στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης, όπου η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 32 °C (90 °F) ή υψηλότερη, ή
  - Για οδήγηση σε λόφους και ορεινές περιοχές.
 (10)*  Αντίξοες συνθήκες για το φίλτρο κλιματισμού
  - Περιοχές με ατμοσφαιρικούς ρύπους ή οδήγηση εκτός δρόμου, εκτεταμένη λειτουργία του κλιματισμού ή του καλοριφέρ
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* Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα γνήσια ανταλλακτικά της Ssangyong.

Η συντήρησης και η διατήρηση αρχείων αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να διατηρείτε αποδεικτικά στοιχεία ότι στο όχημά σας έχει 
πραγματοποιηθεί η κατάλληλη συντήρηση, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμένης συντήρησης.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Χιλιόμετρα (μίλια) ή χρόνος σε μήνες, όποιο από τα δύο έρθει πρώτα

x 1.000 χλμ. 15 30 45 60 75 90 105 120
x 1.000 μίλια 10 20 30 40 50 60 70 80

Μήνες 12 24 36 48 60 72 84 96

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ιμάντας μετάδοσης κίνησης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
* Λάδι και φίλτρο λαδιού κινητήρα *1  

(1)* (3)* (4)*
Α Α Α Α Α Α Α Α

Μειώστε το διάστημα σέρβις κάτω από αντίξοες συνθήκες
Σωληνώσεις και συνδέσεις συστήματος ψύξης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Ψυκτικό υγρό κινητήρα (3)* (4) Αλλαγή κάθε 200.000 χλμ ή 5 μήνες Και, επιθεώρηση και αναπλήρωση εάν είναι απαραίτητο.
Φίλτρο καυσίμου (1)* Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε

Αποστράγγιση του νερού από το φίλτρο καυσίμου: κάθε φορά που αντικαθιστάτε το λάδι του κινητήρα
Σωληνώσεις & συνδέσεις καυσίμου Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Φίλτρο αέρα (2)* Α Α Α Α Α Α Α Α

Καθαρίστε κάθε 7.500 χλμ, Μειώστε το διάστημα σέρβις κάτω από αντίξοες συνθήκες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Σύμβολα πίνακα:
Ε  -  Επιθεωρήστε αυτά τα στοιχεία και τα σχετικά εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε, 

καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε. 
    * 1  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα και για διαρροές κάθε 3.000 χλμ (2.000 μίλια) 

ή προτού ξεκινήσετε ένα μεγάλο ταξίδι.
Α  - Αντικατάσταση ή αλλαγή.
 (1)*  Εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες: Μειώστε το διάστημα των σέρβις.
  -  Συχνές στάσεις λόγω κυκλοφορίας, παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί, οδήγηση για 

μικρές αποστάσεις κάτω των 6 χιλιομέτρων, οδήγηση για απόσταση μικρότερη των 16 
χιλιομέτρων όταν η εξωτερική θερμοκρασία παραμένει κάτω από το μηδέν

  -  Οδήγηση σε ορεινές διαδρομές, περιοχές με άμμο ή σκόνη
  -  Οδήγηση με υψηλό φορτίο όπως στην περίπτωση της ρυμούλκησης ενός τρέιλερ
  -  Ταξί, υπηρεσία περιπολίας ή υπηρεσία παράδοσης (εκτεταμένη λειτουργία στο ρελαντί 

και η υπερβολική οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες)
 (2)*   Εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες, κυκλοφορεί σε περιοχές με σκόνη ή 

άμμο, σε περιοχές με ατμοσφαιρικούς ρύπους ή εκτός δρόμου, επιθεωρείτε συχνά το 
φίλτρο αέρα και, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.

 (3)*  Όταν οδηγείτε σε περιοχές με σκόνη απαιτείται πιο συχνή συντήρηση.
 (4)*  Ανατρέξτε στην παράγραφο «Συνιστώμενα υγρά, ψυκτικό υγρό και λιπαντικά».
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ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Χιλιόμετρα (μίλια) ή χρόνος σε μήνες, όποιο από τα δύο έρθει πρώτα

x 1.000 χλμ. 15 30 45 60 75 90 105 120
x 1.000 μίλια 10 20 30 40 50 60 70 80

Μήνες 12 24 36 48 60 72 84 96

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ
Σωλήνες εξάτμισης και βάσεις Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Υγρό φρένων / συμπλέκτη (3)* Αλλαγή κάθε 2 χρόνια (συχνή επιθεώρηση)

Χειρόφρενο / τακάκια φρένων (Εμπρός και πίσω) (4)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Σωληνώσεις και συνδέσεις φρένων  
(συμπεριλαμβανομένου του σερβό)

Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

Λιπαντικό μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων (5)* Επιθεώρηση κάθε 60.000 χλμ ή 3 χρόνια, αν χρειαστεί αντικατάσταση (Αντίξοες συνθήκες οδήγησης: 
αλλαγή κάθε 120.000 χλμ)

Ελεύθερη διαδρομή πεντάλ συμπλέκτη & πεντάλ φρένου Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Υγρό τράνσφερ (3)* Ε Ε Ε Α Ε Ε Ε Α
Λάδι άξονα Μπροστινός Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α

Πίσω Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α
Υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων (6)* Επιθεώρηση κάθε 30.000 χλμ ή 12 μήνες (αλλά υπό αντίξοες συνθήκες αλλαγή κάθε 60.000 χλμ)
Σύσφιξη / ασφάλιση πλαισίου & και μπουλονιών στο κάτω 
μέρος του αμαξώματος & παξιμαδιών (6)*

Συχνός έλεγχος και ρύθμιση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο

Κατάσταση ελαστικών και έλεγχος πίεσης ελαστικών Συχνός έλεγχος και ρύθμιση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο
Ευθυγράμμιση τροχών (7)* Επιθεώρηση όταν παρατηρείτε κάποια ασυνήθιστη κατάσταση
Τιμόνι & άρθρωση Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

Σύμβολα πίνακα:
Ε  -  Επιθεωρήστε αυτά τα στοιχεία και τα σχετικά εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε, 

καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε. 
Α  - Αντικατάσταση ή αλλαγή.
   (3)*  Ανατρέξτε στο «Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά».
   (4)*   Απαιτείται πιο συχνή συντήρηση εάν το όχημα λειτουργεί υπό οποιαδήποτε από τις ακό-

λουθες συνθήκες:
  -  Στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης, όπου η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 32 °C 

(90 °F) ή υψηλότερη, ή
  -  Οδήγηση σε λόφους και ορεινές περιοχές, ή
  - Όταν ρυμουλκείτε συχνά τρέιλερ, ή
  - Όταν το όχημα χρησιμοποιείται ως ταξί, περιπολικό ή για υπηρεσίες παράδοσης.
   (5)*   Επιθεώρηση και αναπλήρωση κάθε 60.000 χλμ (ή 3 χρόνια) Κανονικές συνθήκες οδήγη-

σης: Για όλη τη διάρκεια ζωής (Αντίξοες συνθήκες οδήγησης: Αλλαγή κάθε 120.000 χλμ)
   (6)*   Εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες: Μειώστε το διάστημα των σέρβις.
  -  Ρυμούλκηση ενός τρέιλερ ή οδήγηση εκτός δρόμου (Επιθεωρήστε για διαρροή υγρού 

ανά πάσα στιγμή, περιστασιακά)
  -  Ταξί, υπηρεσία περιπολίας ή υπηρεσία παράδοσης (εκτεταμένη λειτουργία στο ρελαντί 

και η υπερβολική οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες)
  -  Συχνές στάσεις λόγω κυκλοφορίας, παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί, οδήγηση για 

μικρές αποστάσεις
  - Οδήγηση σε ορεινές διαδρομές, περιοχές με άμμο ή σκόνη
  - Συχνή οδήγηση συχνά με υψηλή ταχύτητα πάνω από 170 χλμ/ώρα
  -  Συχνή οδήγηση σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία κάτω σε θερμοκρασίες περιβάλλο-

ντος που υπερβαίνουν τους 32 °C
   (7)*   Εάν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε και ζυγοσταθμίστε τους τροχούς.
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ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Χιλιόμετρα (μίλια) ή χρόνος σε μήνες, όποιο από τα δύο έρθει πρώτα

x 1.000 χλμ. 15 30 45 60 75 90 105 120
x 1.000 μίλια 10 20 30 40 50 60 70 80

Μήνες 12 24 36 48 60 72 84 96

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ
Υγρό και σωληνώσεις υδραυλικού τιμονιού (3)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

Φούσκες ημιαξονίων (8)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Ζώνες ασφαλείας, πόρπες & στηρίγματα αγκύρωσης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Λιπάνετε τις κλειδαριές, τους μεντεσέδες και το μάνταλο του 
καπό

Συχνός έλεγχος και ρύθμιση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο

Γράσο ρουλεμάν τροχών Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Γράσο κεντρικού άξονα - Εμπρός / πίσω (9)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Φίλτρο κλιματισμού (10)* Α Α Α Α Α Α Α Α

Μειώστε το διάστημα σέρβις κάτω από αντίξοες συνθήκες
Ελατήριο μεντεσέ πίσω πόρτας Απλώστε γράσο όταν ακούτε θόρυβο από την πίσω πόρτα.

Πρόγραμμα συντήρησης: Ελέγξτε το ελατήριο του μεντεσέ κάθε 20.000 χλμ ή 1 έτος (κάτω από αντίξοες 
συνθήκες: ελέγξτε το ελατήριο του μεντεσέ και το λιπαντικό πιο συχνά)

Σύμβολα πίνακα:
Ε  - Επιθεωρήστε αυτά τα στοιχεία και τα σχετικά εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε, καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε. 
Α  - Αντικατάσταση ή αλλαγή.
   (3)*  Ανατρέξτε στο «Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά».
   (8)*  Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας εκτός δρόμου, επιθεωρήστε τις φούσκες των ημιαξονίων.
   (9)*  Επιθεωρήστε το γράσο του κεντρικού άξονα κάθε 5.000 χλμ ή 3 μήνες, αν το όχημα οδηγείται κυρίως υπό αντίξοες συνθήκες.
  - Σε διαδρομές εκτός δρόμου ή σε δρόμους με σκόνη, ή
  - Στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης, όπου η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 32 °C (90 °F) ή υψηλότερη, ή
  - Για οδήγηση σε λόφους και ορεινές περιοχές.
 (10)*  Αντίξοες συνθήκες για το φίλτρο κλιματισμού
  - Περιοχές με ατμοσφαιρικούς ρύπους ή οδήγηση εκτός δρόμου, εκτεταμένη λειτουργία του κλιματισμού ή του καλοριφέρ
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* Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα γνήσια ανταλλακτικά της Ssangyong.

Η συντήρησης και η διατήρηση αρχείων αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να διατηρείτε αποδεικτικά στοιχεία ότι στο όχημά σας έχει 
πραγματοποιηθεί η κατάλληλη συντήρηση, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμένης συντήρησης.

* Χώρες της ΕΕ: Μόνον οι χώρες που ανήκουν στην ΕΕ. (Δεν ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ).

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                         

Χιλιόμετρα (μίλια) ή χρόνος σε μήνες, όποιο από τα δύο έρθει πρώτα
x 1.000 χλμ. 10 20 30 40 50 60 70 80
x 1.000 μίλια 6 12 18 24 30 36 42 48

Μήνες 12 24 36 48 60 72 84 96

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ιμάντας μετάδοσης κίνησης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού κινητήρα (1)* (3)*  
(Αρχικός έλεγχος: 5.000 χλμ)

Α** Α Α Α Α Α Α Α

Σωληνώσεις και συνδέσεις συστήματος ψύξης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Ψυκτικό υγρό κινητήρα (3)* Αλλαγή κάθε 200.000 χλμ ή 5 μήνες Και, επιθεώρηση και αναπλήρωση εάν είναι απαραίτητο.
Φίλτρο καυσίμου (2)* Αντικατάσταση κάθε 100.000 χλμ  

(αν χρησιμοποιείτε κακής ποιότητας καύσιμο, αντικατάσταση κάθε 30.000 χλμ)
Σωληνώσεις & συνδέσεις καυσίμου Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Φίλτρο αέρα (2)* Καθαρισμός κάθε 10.000 χλμ, αλλαγή κάθε 60.000 χλμ ή 3 χρόνια

Μειώστε το διάστημα σέρβις κάτω από αντίξοες συνθήκες
Χρονισμός ανάφλεξης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Μπουζί (G23D) - - Α - - Α - -
Κάνιστρο ενεργού άνθρακα και γραμμές αναθυμιάσεων - - Ε - - Ε - -

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Σύμβολα πίνακα:
Ε  -  Επιθεωρήστε αυτά τα στοιχεία και τα σχετικά εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε, 

καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε. 
Α  - Αντικατάσταση ή αλλαγή.
**  -  Προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα και το αποτελεσματικό 

στρώσιμο, το πρώτο λάδι (από το εργοστάσιο) συνιστάται να αποστραγγίζεται μέσα τα πρώτα 
10.000 χλμ.

   (1)*  Εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες: 
  Μειώστε το διάστημα των σέρβις.
  -  Συχνές στάσεις λόγω κυκλοφορίας, παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί, οδήγηση για 

μικρές αποστάσεις κάτω των 6 χιλιομέτρων, οδήγηση για απόσταση μικρότερη των 16 
χιλιομέτρων όταν η εξωτερική θερμοκρασία παραμένει κάτω από το μηδέν

  - Οδήγηση σε ορεινές διαδρομές, περιοχές με άμμο ή σκόνη
  - Οδήγηση με υψηλό φορτίο όπως στην περίπτωση της ρυμούλκησης ενός τρέιλερ
  -  Ταξί, υπηρεσία περιπολίας ή υπηρεσία παράδοσης (εκτεταμένη λειτουργία στο ρελαντί 

και η υπερβολική οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες)
   (2)*   Εάν το όχημα λειτουργεί υπό αντίξοες συνθήκες, σε περιοχές με ατμοσφαιρικούς ρύπους 

ή εκτός δρόμου, κυκλοφορεί σε περιοχές με σκόνη ή άμμο, επιθεωρείτε συχνά το φίλτρο 
αέρα και, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.

   (3)*  Ανατρέξτε στο «Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά».
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* Χώρες της ΕΕ: Μόνον οι χώρες που ανήκουν στην ΕΕ. (Δεν ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ).

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Χιλιόμετρα (μίλια) ή χρόνος σε μήνες, όποιο από τα δύο έρθει πρώτα

x 1.000 χλμ. 10 20 30 40 50 60 70 80
x 1.000 μίλια 6 12 18 24 30 36 42 48

Μήνες 12 24 36 48 60 72 84 96

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ
Σωλήνες εξάτμισης και βάσεις Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

Υγρό φρένων / συμπλέκτη (3)* Αλλαγή κάθε: 2 χρόνια (συχνή επιθεώρηση)

Χειρόφρενο / τακάκια φρένων (Εμπρός και πίσω) (4)* Περιοδικός έλεγχος: κάθε 10.000 χλμ, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε όπως απαιτείται.
Σωληνώσεις και συνδέσεις φρένων  
(συμπεριλαμβανομένου του σερβό)

Επιθεώρηση κάθε 10.000 χλμ ή 1 χρόνο, ρυθμίστε ή, αν απαιτείται, αντικαταστήστε

Λιπαντικό μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων (5)* Επιθεώρηση του υγρού του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων κάθε 10.000 χλμ (Επιθεώρηση για διαρροή 
του υγρού ανά πάσα στιγμή, περιστασιακά), στη συνέχεια αλλαγή κάθε 60.000 χλμ

Ελεύθερη διαδρομή πεντάλ συμπλέκτη & πεντάλ φρένου Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

Υγρό μπροστινού και πίσω διαφορικού (3)* Μπροστινός Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε
Πίσω Ε Ε Α Ε Ε Α Ε Ε

Υγρό τράνσφερ (3)* Επιθεώρηση κάθε 10.000 χλμ, αλλαγή κάθε 60.000 χλμ (Συχνός έλεγχος για διαρροή λαδιού)

Σύμβολα πίνακα:
Ε   - Επιθεωρήστε αυτά τα στοιχεία και τα σχετικά εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε, καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε. 
Α  - Αντικατάσταση ή αλλαγή.
   (3)*  Ανατρέξτε στο «Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά».
   (4)*  Απαιτείται πιο συχνή συντήρηση εάν το όχημα λειτουργεί υπό οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
  - Στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης, όπου η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 32 °C (90 °F) ή υψηλότερη, ή
  - Οδήγηση σε λόφους και ορεινές περιοχές, ή
  - Όταν ρυμουλκείτε συχνά τρέιλερ, ή
  - Όταν το όχημα χρησιμοποιείται ως ταξί, περιπολικό ή για υπηρεσίες παράδοσης. 
   (5)*  Επιθεώρηση του υγρού του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων κάθε 10.000 χλμ (Επιθεώρηση για διαρροή του υγρού ανά πάσα στιγμή, περιστασιακά), στη συνέχεια αλλαγή κάθε 60.000 χλμ
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* Χώρες της ΕΕ: Μόνον οι χώρες που ανήκουν στην ΕΕ. (Δεν ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ).

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                         

Χιλιόμετρα (μίλια) ή χρόνος σε μήνες, όποιο από τα δύο έρθει πρώτα

x 1.000 χλμ. 10 20 30 40 50 60 70 80
x 1.000 μίλια 6 12 18 24 30 36 42 48

Μήνες 12 24 36 48 60 72 84 96

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ
Σύσφιξη / ασφάλιση πλαισίου & και μπουλονιών στο κάτω 
μέρος του αμαξώματος & παξιμαδιών (6)*

Συχνός έλεγχος και ρύθμιση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο

Κατάσταση ελαστικών και έλεγχος πίεσης ελαστικών Συχνός έλεγχος και ρύθμιση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο
Ευθυγράμμιση τροχών (7)* Επιθεώρηση όταν παρατηρείτε κάποια ασυνήθιστη κατάσταση
Τιμόνι & άρθρωση Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Υγρό και σωληνώσεις υδραυλικού τιμονιού (3)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Φούσκες ημιαξονίων Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Ζώνες ασφαλείας, πόρπες & στηρίγματα αγκύρωσης Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

Λιπάνετε τις κλειδαριές, τους μεντεσέδες  
και το μάνταλο του καπό

Συχνός έλεγχος και ρύθμιση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο

Γράσο ρουλεμάν τροχών Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Γράσο κεντρικού άξονα - Εμπρός / πίσω (8)* Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
Φίλτρο κλιματισμού (10)* Α Α Α Α Α Α Α Α

Μειώστε το διάστημα σέρβις κάτω από αντίξοες συνθήκες
Ελατήριο μεντεσέ πίσω πόρτας Απλώστε γράσο όταν ακούτε θόρυβο από την πίσω πόρτα.

Πρόγραμμα συντήρησης: Ελέγξτε το ελατήριο του μεντεσέ κάθε 20.000 χλμ ή 1 έτος (κάτω από αντίξοες 
συνθήκες: ελέγξτε το ελατήριο του μεντεσέ και το λιπαντικό πιο συχνά)

Σύμβολα πίνακα:
Ε  - Επιθεωρήστε αυτά τα στοιχεία και τα σχετικά εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε, 
καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε. 
Α  - Αντικαταστήστε ή αλλάξτε.
   (3)*  Ανατρέξτε στο «Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά». 
   (6)*   Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας εκτός δρόμου, το κάτω μέρος του αμαξώματος του 

οχήματος πρέπει να επιθεωρείται διεξοδικά. Εξετάστε τους συνδέσμους με σπείρωμα για 
χαλαρότητα.

   (7)*  Εάν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε και ζυγοσταθμίστε τους τροχούς.

   (8)*   Επιθεωρήστε το γράσο του κεντρικού άξονα κάθε 5.000 χλμ ή 3 μήνες, αν το όχημα οδη-
γείται κυρίως υπό αντίξοες συνθήκες.

  - Σε διαδρομές εκτός δρόμου ή σε δρόμους με σκόνη, ή
  -  Στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης, όπου η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 32 °C 

(90 °F) ή υψηλότερη, ή
  - Για οδήγηση σε λόφους και ορεινές περιοχές.
 (10)*  Αντίξοες συνθήκες για το φίλτρο κλιματισμού
  -  Περιοχές με ατμοσφαιρικούς ρύπους ή οδήγηση εκτός δρόμου, εκτεταμένη λειτουργία 

του κλιματισμού ή του καλοριφέρ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  Προδιαγραφές λαμπτήρων και έλεγχος λειτουργίας  ... 13-2

 Θέση εξωτερικών φώτων  ....................................13-4

 Αντικατάσταση των εξωτερικών λαμπτήρων  .......13-5

 Αντικατάσταση των εσωτερικών λαμπτήρων  ......13-7

Φώτα



13-2 ΦΩΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Περιγραφή Ποσότητα
Προδιαγραφή

ΕΕ Γενικά

Εξωτερικά 
φώτα

Προβολείς

Χαμηλή σκάλα / Μεγάλη σκάλα 2 H4(60W) / H4(55W) ←

Φλας 2 PY21W ←

Φώτα θέσης 2 W5W ←

Μπροστινά φώτα ομίχλης 2 H27W ←

DRL 2 P21W ←

Πλευρικά φλας 2 LED ←

Πίσω φωτιστικό 
σώμα

Φώτα στοπ (πίσω φώτα) 2 P21W (5W) ←

Φλας 2 PY21W ←

Φως όπισθεν 1/2 P21W/1 P21W/2

Πίσω φως ομίχλης 1 P21W -

Φως πινακίδας κυκλοφορίας 2 W5W ←

Εσωτερικά 
φώτα

Μπροστινή πλαφονιέρα 2 8W ←

Λάμπα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού 1 5W ←

Κεντρική πλαφονιέρα 2 10W ←

Φωτισμός πόρτας 2 5W ←

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Η επιφάνεια των λαμπτήρων μπορεί να εμφανίσει υγρασία όταν βρέχει ή όταν πλένετε το αυτοκίνητο. Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι 
αποτέλεσμα της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας του καλύμματος του φαναριού. Ωστόσο, 
αν το νερό περάσει μέσα στο φανάρι, ζητήστε να γίνει έλεγχος του συστήματος από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1.   Ελέγξτε το κατά πόσον ο λαμπτήρας ανάβει ή σβήνει γυρίζοντας 

τον αντίστοιχο διακόπτη.

2.   Ελέγξτε την αντίστοιχη ασφάλεια όταν ο λαμπτήρας δεν ανάβει.

3.   Εάν η ασφάλεια έχει καεί, αντικαταστήστε την με μια της ίδιας χω-
ρητικότητας.

4.   Για τις διαδικασίες αντικατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Σε πε-
ρίπτωση έκτακτης ανάγκης» στο παρόν εγχειρίδιο.

5.   Εάν η ασφάλεια δεν είναι καμένη, ελέγξτε το λαμπτήρα και αντικα-
ταστήστε τον με ένα νέο, αν απαιτείται.

6.   Εάν ο λαμπτήρας δεν είναι ελαττωματικός, ζητήστε να γίνει έλεγχος 
του συστήματος από έναν αντιπρόσωπο της Ssangyong ή σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Για την αντικατάσταση χρησιμοποιείστε μόνο ένα λαμπτήρα καθορισμένης 
χωρητικότητας.

  ● Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας πριν από την αντικατάστα-
ση του λαμπτήρα. Αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης.

  ● Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του καλύμματος του 
λαμπτήρα.

  ● Βεβαιωθείτε ότι ο αντίστοιχος διακόπτης και ο διακόπτης ανάφλεξης είναι 
απενεργοποιημένοι πριν από την αντικατάσταση ενός λαμπτήρα.

  ● Μην αγγίζετε ένα λαμπτήρα με γυμνά χέρια αμέσως μετά το σβήσιμό του.
  ● Μην αγγίζετε ένα λαμπτήρα με γυμνά χέρια. Τα δακτυλικά αποτυπώματα, 

η σκόνη ή η υγρασία κολλάνε στο λαμπτήρα και μπορεί να μειώσουν τη 
διάρκεια ζωής του ή να τον κάνουν να εκραγεί. Αν αγγίξετε κατά λάθος το 
λαμπτήρα, σκουπίστε το γυαλί του λαμπτήρα με ένα μαλακό πανί.

  ● Είναι δύσκολο να αντικαταστήσετε τους λαμπτήρες των φώτων του οχή-
ματος, ειδικά των προβολέων και των μπροστινών φώτων ομίχλης, επειδή 
πρέπει να αφαιρεθούν άλλα μέρη του οχήματος για να μπορέσετε να φτά-
σετε στο λαμπτήρα. Για να αντικαταστήσετε τους λαμπτήρες των προβολέ-
ων και των μπροστινών φώτων ομίχλης, επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο της Ssangyong.

  ● Ποτέ μην επιχειρήσετε να ρυθμίσετε τη γωνία της δέσμης των προβολέων. 
Αυτό πρέπει να γίνεται από έναν ειδικευμένο τεχνικό σε έναν αντιπρόσωπο 
της Ssangyong ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ssangyong.

ΠΡΟΣΟΧΗ



13-4 ΦΩΤΑ

ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΩΤΩΝ

Προβολείς 
(Μεγάλη/μικρή 
σκάλα)
Μπροστινά 
φώτα θέσης

Φλας

Φως όπισθεν ή πίσω φως ομίχλης* 
(Πίσω φως ομίχλης

 

 
- Αριστεροτίμονο: μόνο στην αριστερή πλευρά, 
- Δεξιοτίμονο: μόνο στη δεξιά πλευρά)

Πλευρικά φλας

Φώτα ημέρας (DRL)

Φώτα θέσης / φώτα στοπ 

Φλας

Φως 
πινακίδας 
κυκλοφορίας

Πίσω φωτιστικό σώμαΠροβολείς

Μπροστινά 
φώτα ομίχλης
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ΠΙΣΩ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Προβολείς 
(Μεγάλη/μικρή 
σκάλα)
Μπροστινά 
φώτα θέσης

Φλας

Φως όπισθεν ή πίσω φως ομίχλης* 
(Πίσω φως ομίχλης

 

 
- Αριστεροτίμονο: μόνο στην αριστερή πλευρά, 
- Δεξιοτίμονο: μόνο στη δεξιά πλευρά)

Πλευρικά φλας

Φώτα ημέρας (DRL)

Φώτα θέσης / φώτα στοπ 

Φλας

Φως 
πινακίδας 
κυκλοφορίας

Πίσω φωτιστικό σώμαΠροβολείς

Μπροστινά 
φώτα ομίχλης

Φως όπισθεν 
ή πίσω φως ομίχλης*

Φλας

Φώτα θέσης / 
φώτα στοπ

Πίσω φωτιστικό σώμα

1.   Αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης από την 
κλειδαριά.

2.  Ανοίξτε την πίσω πόρτα.

3.   Αποσυνδέστε τις δύο βίδες στερέωσης από 
του πίσω φωτιστικού σώματος.

4.   Αφαιρέστε το πίσω φωτιστικό σώμα από 
το αμάξωμα.

5.   Περιστρέψτε το περίβλημα του λαμπτήρα 
για να το αφαιρέσετε.

6.   Αφαιρέστε το λαμπτήρα, ενώ τον πιέζετε 
και τον περιστρέφετε.

7.  Αντικαταστήστε τον με ένα νέο.

8.   Τοποθετήστε με την αντίστροφη σειρά της 
αφαίρεσης.
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ΦΩΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1.   Αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης από την 

κλειδαριά.

2.   Για να αφαιρέσετε το συγκρότημα του φω-
τός της πινακίδας κυκλοφορίας, αφαιρέστε 
τις δύο βίδες στερέωσης στο φως της πι-
νακίδας κυκλοφορίας και σπρώξτε το συ-
γκρότημα προς τα κάτω.

3.   Αφαιρέστε το περίβλημα του λαμπτήρα πε-
ριστρέφοντας το ντουί.

4.   Αφαιρέστε το λαμπτήρα.

5.   Αντικαταστήστε τον με ένα νέο.

6.  Τοποθετήστε με την αντίστροφη σειρά της 
αφαίρεσης.

Φως πινακίδας κυκλοφορίας
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ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ

1.  Αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης από την κλειδαριά.

2.   Καλύψτε τη μύτη ενός κατσαβιδιού με επίπεδη μύτη με ένα πανί και 
εισάγετε τη μύτη μέσα στην υποδοχή του καλύμματος του λαμπτή-
ρα. Στη συνέχεια, αποσπάστε το κάλυμμα.

3.  Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με ένα νέο.

4.  Τοποθετήστε το κάλυμμα.

Το κάλυμμα θα πρέπει να το αποσπάτε από το οπίσθιο τμήμα του (υποδεικνύ-
εται από το βέλος). Διαφορετικά, το κάλυμμα μπορεί να υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΦΩΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

1.  Αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης από την κλειδαριά.

2.   Καλύψτε τη μύτη ενός κατσαβιδιού με επίπεδη μύτη με ένα πανί και 
εισάγετε τη μύτη μέσα στην υποδοχή του καλύμματος του λαμπτή-
ρα. Στη συνέχεια, αποσπάστε το κάλυμμα.

3.  Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με ένα νέο.

4.  Τοποθετήστε το κάλυμμα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΩΤΩΝ
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ΛΑΜΠΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ

1.  Αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης από την κλειδαριά.

2.  Ανοίξτε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.

3.  Ανοίξτε το κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα.

4.  Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με ένα νέο.

5.  Τοποθετήστε με την αντίστροφη σειρά της αφαίρεσης.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

1.  Αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης από την κλειδαριά.

2.   Καλύψτε τη μύτη ενός κατσαβιδιού με επίπεδη μύτη με ένα πανί και 
εισάγετε τη μύτη μέσα στην υποδοχή του καλύμματος του λαμπτή-
ρα. Στη συνέχεια, αποσπάστε το κάλυμμα.

3.  Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με ένα νέο.

4.  Τοποθετήστε το κάλυμμα.
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A
Άγκιστρο τσάντας  ........................................10-14
Αερόσακοι*  ....................................................8-18
Αλεξήλια και φωτισμός καθρέφτη  

καλλωπισμού  ..........................................10-12
Αλλαγή ενός σκασμένου ελαστικού*  ..............11-8
Αναγνώριση οχήματος ......................................0-6
Αναπτήρας ....................................................10-11
Άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών  

με το κλειδί της ανάφλεξης  ..........................2-9
Αντικατάσταση μάκτρου  

υαλοκαθαριστήρα .....................................12-27
Αντικατάσταση μπαταρίας  .............................2-20
Αντικατάσταση μπαταρίας  

για το κλειδί REKES .....................................2-4
Αντικατάσταση των εξωτερικών  

λαμπτήρων  ................................................13-5
Αντικατάσταση των εσωτερικών  

λαμπτήρων  ................................................13-7
Αντικατάσταση φίλτρου κλιματισμού  ..............9-13
Αποθάμβωση και Αποπάγωση  ......................9-12
Αποθηκευτικοί χώροι και εξοπλισμός  

άνεσης  .......................................................10-2
Αποθηκευτικός χώρος (εμπρός) ...................10-10
Ασφάλειες και κουτί ρελέ  .............................12-21
Ατύχημα / Φωτιά / Σφοδρή χιονόπτωση .......11-21
Αυτόματο καλοριφέρ / Κλιματισμός* .................9-5
Αφαιρούμενο σταχτοδοχείο  .........................10-10

Δ
Διακόπτες και συσκευές ....................................0-7
Διακόπτες στην κονσόλα οροφής  ..................4-34
Διακόπτες στο εσωτερικό..................................4-2

Διακόπτες τηλεχειρισμού στο τιμόνι* ..............4-17
Διακόπτης ESP OFF* .....................................4-22
Διακόπτης ελέγχου εξωτερικού  

καθρέφτη πόρτας  ......................................4-19
Διακόπτης θερμαινόμενου κρύσταλλου  .........4-28
Διακόπτης θέρμανσης τιμονιού* .....................4-24
Διακόπτης μερικού χιλιομετρητή  

και επαναφοράς  ........................................4-26
Διακόπτης πίσω φώτων ομίχλης*  ..................4-25
Διακόπτης συστήματος σταθεροποίησης  

της ταχύτητας* ............................................4-11
Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων  

και πλυστικής συσκευής ...............................4-8
Διακόπτης φώτων αλάρμ ................................4-29
Διακόπτης φώτων .............................................4-4
Διαμέρισμα του κινητήρα  .................................0-8
Διαστάσεις ........................................................0-2
Διάταξη μείωσης εκπομπών  ........................12-30

Ε
Εκκίνηση του κινητήρα και οδήγηση  

του οχήματος ..............................................1-16
Εκκίνηση του κινητήρα με καλώδια  

διακλάδωσης  .............................................11-2
Εκκίνηση του κινητήρα με το  

μηχανικό κλειδί σε περίπτωση  
έκτακτης ανάγκης  ....................................2-19

Ελαστικά  ......................................................12-23
Έλεγχοι πριν από την έναρξη  

της διαδρομής  .............................................1-2
Έλεγχος εκπομπών  .....................................12-29
Εργαλεία OVM  ...............................................11-4
Εργασίες που γίνονται από εσάς  .................12-28

Εργασίες προγραμματισμένης  
συντήρησης - Κινητήρας βενζίνης  ...........12-38

Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης  
(Γενικά) - Κινητήρας ντίζελ  ......................12-35

Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης  
(ΕΕ) - Κινητήρας ντίζελ  ...........................12-32

Εσωτερικός καθρέφτης*  ................................10-6

Ζ
Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι*  ....................8-2
Ζώνη ασφαλείας  ..............................................8-4

Η
Ηλιοροφή*  ........................................................3-6
Ηχοσύστημα*  ...............................................10-20

Θ
Θέσεις μοχλού επιλογέα σχέσεων ..................6-10
Θέσεις στο διαμέρισμα του κινητήρα  .............12-3
Θέσεις του μπουτόν Εκκίνησης / Διακοπής  

λειτουργίας του κινητήρα  ...........................2-13
Θέση εξωτερικών φώτων  ...............................13-4
Θήκη γυαλιών ηλίου .....................................10-11
Θήκη πλάτης καθίσματος ...............................10-9
Θήκη χάρτη .....................................................10-9

Κ
Κάθισμα οδηγού  ..............................................7-2
Κάθισμα συνοδηγού  ........................................7-6
Καλοριφέρ / Σύστημα κλιματισμού....................9-2
Καπό κινητήρα  ...............................................3-12
Κεντρική κονσόλα ...........................................10-8
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Κλείδωμα της πόρτας με το έξυπνο κλειδί  .....2-17

Λ
Λαβή συγκράτησης και άγκιστρο παλτό  ......10-15
Λάδι κινητήρα  ................................................12-5
Λειτουργία ασφαλείας (Αυτόματο κιβώτιο  

ταχυτήτων)  ................................................6-17
Λειτουργία Χειμώνα (W) / Κανονική (S)  .........6-16
Λειτουργία χειρόφρενου ..................................6-25
Λειτουργίες κλειδιού  .........................................2-7
Λειτουργίες του έξυπνου κλειδιού*  ................2-10
Λίστα καθημερινού ελέγχου  ...........................12-2

Μ
Μηχανικό καλοριφέρ / Κλιματισμός  .................9-9
Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων σε μηχανικό  

κιβώτιο ταχυτήτων (5-τάχυτο).......................6-3
Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων σε μηχανικό  

κιβώτιο ταχυτήτων (6-τάχυτο).......................6-2
Μοχλός ανοίγματος της πόρτας, κουμπί  

κλειδώματος / ξεκλειδώματος της πόρτας ....3-2
Μοχλός επιλογέα σχέσεων σε αυτόματο  

κιβώτιο ταχυτήτων*  .....................................6-7
Μπαταρία  .....................................................12-19
Μπροστινή ποτηροθήκη  ................................10-8

Ν
Ντουλαπάκι συνοδηγού ................................10-13

Ο
Οδηγίες για την ασφάλεια .................................1-7
Οθόνη LCD  ....................................................5-22
Όργανα και οθόνη ενδείξεων  ...........................5-3

Όταν υπερθερμαίνεται ο κινητήρας ..............11-14

Π
Παιδικά καθίσματα* και έγκυες γυναίκες  ..........8-7
Παράθυρα  ........................................................3-4
Πίνακας οργάνων .............................................5-2
Πίσω αποθαμβωτής  ....................................10-18
Πίσω αποθηκευτικός χώρος και  

πίσω συρτάρι  ..........................................10-16
Πίσω κάθισμα  ..................................................7-7
Πίσω υποβραχιόνιο (κέντρο)  .......................10-15
Πορτάκι πλήρωσης καυσίμου ...........................3-9
Πρίζα τροφοδοσίας ......................................10- 14
Προδιαγραφές λαμπτήρων και έλεγχος  

λειτουργίας  ................................................13-2
Προειδοποιήσεις για τις ζώνες ασφαλείας  .....8-15
Προειδοποιήσεις για τους αερόσακους  ..........8-25
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις  ...................9-4
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις  .................7-11
Προειδοποιητικές λυχνίες και ενδεικτικά .........5-12
Προειδοποιητική λυχνία διαχωριστή  

νερού και προειδοποιητική λυχνία  
ελέγχου κινητήρα  .....................................11-16

Προειδοποιητικό τρίγωνο ................................11-6
Προστασία του περιβάλλοντος  ......................0-11
Προφυλάξεις κατά τη χρήση του  

έξυπνου κλειδιού  .......................................2-21
Προφυλάξεις όταν ένα ελαστικό  

είναι σκασμένο  ..........................................11-7
Προφυλάξεις σχετικά με την μη εξουσιο- 

δοτημένη μετατροπή & τροποποίηση .. ......1-32
Πώς να κουμπώσετε τη ζώνη ασφαλείας  

τριών σημείων  .............................................8-5

Πώς να κουμπώσετε την πίσω κεντρική  
ζώνη ασφαλείας δύο σημείων  .....................8-6

Ρ
Ρεζέρβα και χειμερινά ελαστικά  ...................12-25

Ρυθμιζόμενο τιμόνι και κόρνα  ........................10-4

Ρυμούλκηση έκτακτης ανάγκης  ...................11-19

Ρυμούλκηση ενός ακινητοποιημένου  
οχήματος  .................................................11-18

Ρυμούλκηση τρέιλερ  ....................................11-22
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Σημαντική σημείωση .......................................0-10
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Αρ. ΑΡ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ACTYON SPORTS / KORANDO SPORTS (LHD) 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΚΔOΘΗΚΕ ΑΠO
EXPORT SERVICE TECHNOLOGY TEAM  

SSANGYONG MOTOR CO., LTD.

455-12 DONGSAK-RO, PYUNGTAEK-SI
GYEONGGI-DO, KOREA

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 82-31-610-2740  
ΦΑΞ: 82-31-610-3762

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εκτυπώθηκε στην SSANGYONG 
Motor Co., Ltd. Κανένα μέρος αυτού του βιβλίου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αναπαραχθεί χωρίς την έγγραφη άδεια της  
Export Service Technology Team.
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