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Değerli Müşterimiz,
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Jeep’i seçtiðiniz için tebrik ederiz.

Bu kitabý, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Bu araç 

pazardaki geleneksel araçların üstesinden gelemeyeceği özel güzergah ve kullanımların yanında günlük kullanım için de hedeflenmiştir. Yol ve 

arazideki sürüş ve kullanım kabiliyetleri diğer araçların çoğundan farklıdır. Aracın dinamik özelliklerini anlayabilmeniz için gerekli zamanı 

harcamanızı tavsiye ederiz.

Bu kitapta, Jeep’inizin teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; aracın kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve 

önemli uyarýlar bulacaksýnýz.

Yola ilk defa çıkmadan önce, kumandaları, frenleri, direksiyon ve vites kutusunu tanımak için bunları dikkatlice okumanız tavsiye edilir. Aynı 

zamanda farklı yol yüzeylerinde aracın davranışını tecrübe etmeniz önerilir.

Bu doküman Jeep’inizin güvenli kullanım ve bakımı ile ilgili özel bilgi ve ip uçlarını da içermektedir. 

Okuduktan sonra bu kitapçığı aracın içinde referans kitap olarak muhafaza etmeniz ve araç satılır ise de yeni sahibine teslim etmeniz tavsiye 

edilir.

İlişikte sunulan Servis Rehberinde, servis listesi, Garanti kitapçığında ise garanti şartları ve ilave hizmetler yer almaktadır. Bunların yeni aracınızı 

daha yakından tanımanıza ve Jeep çalışanları tarafından sağlanan hizmete yönelik iletişim kurmanıza yardımcı olacağından eminiz.

Aracınızı keyifle kullanmanızı dileriz. 

UYARI

Bu kitapta bütün Jeep Renegade modellerine ait bilgiler verilmektedir. Opsiyonlar, özel bir pazara özgü donanımlar veya 
versiyonlar kitap içinde açıkça belirtilmemiştir, dolayısıyla siz sadece aldığınız araca ait donanım seviyesi, motor ve versiyo-
na ait bilgileri dikkate almalısınız. Standart olmayan ve opsiyonlar dışındaki bazı özellikler (mevcut ise) metni ile ifade edilir.
Bu dokümandaki bütün bilgiler sizin aracı en iyi şekilde kullanmanızı sağlamak için hazırlanmıştır. Chrysler Grup LLC 
ürünler üzerinde sürekli iyileştirme çalışmalarını benimsemiştir. Bu sebeple, ürünler üzerindeki teknik ve/veya ticari sebep-
lerle olabilecek değişiklikler konusunda haklarını saklı tutmaktadır.
Daha fazla bilgi için yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.



ÇOK ÖNEMLÝ!
YAKIT

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

ARACIN YANICI MADDELER ÜZERİNE PARK EDİLMESİ
Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Aracınızı; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin 
üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi.

ÇEVRENİN KORUNMASI
Aracınız, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle 
donatýlmýþtýr.

ELEKTRİKLİ AKSESUARLAR
Eğer aracınızı satın aldıktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaşça boşalması riski ile birlikte) aksesuarları araca monte ettirmek isterseniz, 
yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacağı tespit edilerek, aracın elektrik sisteminin
bu yükü taşıyıp taşımayacağı kontrol edilecektir

PERİYODİK BAKIM
Doðru bakým; aracın performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde 
deðiþmemesini saðlar.
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Benzin motorlu tipler: Avrupa normu EN 228’e uygun ve sadece minimum 95 oktan (RON) kurşunsuz benzin kullanınız. Petrol içeren metanol 
veya etanol E85 kullanmayınız. Bu karışımların kullanılması, yanma ve sürüş problemlerine ve yakıt sistemindeki temel elemanların hasar görmesine 
sebep olabilir.
Dizel motorlu tipler: Sadece Avrupa Standart EN 590’a uygun dizel yakıt kullanınız. Diğer ürünlerin veya karışımların kullanılması, tamiri 
mümkün olmayan hasarlara ve bu nedenle garantinin geçersiz olmasına sebep olabilir.
Doğru yakıtın kullanılması ile ilgili daha detaylı bilgi için “Aracın Kullanılışı” bölümündeki “Yakıt dolumu” paragrafına bakınız.

Benzin motorlu tipler: El freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz; vitesi boşa alınız, gaz pedalına basmadan, debriyaj pedalına sonuna kadar 
basınız; daha sonra kontak anahtarını AVV konumuna getirerek motor çalıştığı anda bırakınız.
Dizel motorlu tipler: El freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz; vitesi boşa alınız, gaz pedalına basmadan, debriyaj pedalına sonuna kadar 
basınız; daha sonra kontak anahtarını MAR (Kontak açık) konumuna çeviriniz,          ve          uyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz; kontak 
anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz.
Otomatik vitesli versiyonlarda: El freninin çekili, vites kolunun P (Park) veya N (boş) pozisyonunda olduğundan emin olunuz. Fren pedalına 
tam olarak basınız, kontak anahtarını AVV konumuna getiriniz veya kontak butonuna basınız.



SEMBOLLER

DEVRİLME UYARISI

ARAÇ ÜZERİNDE YAPILAN DE⁄‹Ş‹KL‹KLER/MOD‹F‹KASYONLAR
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Aracınızın bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili 
olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr.
Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir.

Bu araç üzerinde yap›lacak olan herhangi bir modifikasyon veya değişiklik arac›n yol güvenliğini ve emniyetini ciddi şekilde etkileyebi-
lir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olan kazalara yol açabilir.

Bu tip araçlar diğer tip binek araçlarla k›yasland›ğ›nda belirgin şekilde daha yüksek devrilme oran›na sahiptir. Bu arac›n yerden 
yüksekliği fazlad›r ve birçok binek araca göre daha yüksek bir ağ›rl›k merkezine sahiptir. Çok çeşitli off-road koşullar›nda daha iyi 
bir performans gösterme kabiliyetine sahiptir. 
Emniyetsiz şekilde kullan›lmas› durumunda, tüm araçlar kontrolden ç›kabilir. 
Ağ›rl›k merkezinin yüksek olmas›ndan dolay›, eğer bu araç kontrolden ç›karsa diğer binek araçlar›n devrilmeyeceği durumlarda 
devrilebilir.
Keskin virajlar almaya, ani manevralar yapmaya veya arac›n kontrolünü kaybetmenize sebep olabilecek diğer emniyetsiz sürüş 
hareketlerini yapmaya kalk›şmay›n. Bu arac› emniyetsiz şekilde kullanmak bir çarp›şmaya, arac›n devrilmesine ve ciddi ya da ölümcül 
yaralanmalara sebep olabilir. Dikkatli sürünüz.



KILAVUZUN KULLANIMI
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

UYARI VE ÖNLEMLER

Şahsi güvenlik

Aracın korunmasý

Çevrenin korunmasý.
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Her zaman verilen yönlendirme talimatları (sol/sağ veya ileri/geri), sürücü koltuğunda oturan kişiye göre verilir. Bu kurala uymayan 
özel durumlar metin içinde belirtilmiştir.
El kitabındaki şekiller sadece örnek olarak verilmiştir: Şekillerin bazı detayları aracın gerçek durumuna uymayabilir. İlave olarak el 
kitabı soldan direksiyonlu araca göre hazırlanmıştır; bu sebeple sağdan direksiyonlu araçlardaki bazı kumandalar şekle göre tam 
uymayabilir.
İstediğiniz bilgi ile ilgili bölüme kitabın sonundaki indeks bölümünden ulaşabilirsiniz. Bölümlere, tek numaralı sayfa kenarlarında 
yeralan grafik şekiller ile ulaşılabilir. Birkaç sayfa sonra, bölüm sıralarını açıklayan bir anahtar ve semboller listesi mevcuttur.  Her 
çift numaralı sayfanın kenarında da yazılı olarak ilgili bölümün adı belirtilmektedir.

Bu el kitabını okurken aracınıza zarar verebilecek işlemleri önlemek için bir seri UYARI ile karşılaşacaksınız.
Ayrıca kaza ve yaralanmalara karşı aracın elemanlarını doğru kullanmanız için uymanız gereken ÖNLEMLER bulunmaktadır.
Bu sebeple UYARI ve ÖNLEMLERE her zaman dikkatlice uyulmalıdır.
Bu sebeple UYARI ve ÖNLEMLER kitap içinde aşağıdaki semboller ile hatırlatılacaktır:

NOT: Bu semboller gerektiğinde, başlığın kenarında veya satırın sonunda bir numara ile belirtilecektir. Bu numara bölümün sonunda 
ilgili uyarıyı hatırlatır.
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ARACIN TANITIMI

GÖSTERGE PANELİNİN TANITIMI

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

ARACIN KULLANILIŞI

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

MULTİMEDYA

İNDEKS

ARACIN BAKIMI



ARACIN TANITIMI
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Aracınız hakkında detaylı bilgileri bu sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz.
Okumakta olduğunuz bu kitapçık aracınızın 
fonksiyonlarını ve nasıl çalıştıklarını size basit 
ve direkt yoldan açıklamaktadır.
Sizin için yapılan bu açıklamaları yerinde 
görebilmeniz için sürücü koltuğunuzda 
konforlu şekilde oturarak bu kitapçığı okuma-
nızı tavsiye ederiz.



ANAHTARLAR

UZAKTAN KUMANDALI
ANAHTAR

1) 1) 1)

Metal uç A (şekil 1) aşağıdakileri çalıştırır:
Kontak
Kapı kilidi

Metal ucu anahtar tutamağından çıkarmak
için B butonuna basınız.
ELEKTRONİK ANAHTAR
(Anahtarsız Giriş ve Sürüş (Keyless Enter-
N-Go) sistemine sahip araçlarda)

İLAVE ANAHTARLARIN
İSTENMESİ

UYARI

1)

UYARI

1)

1 J0A0181C

2 J0A0315C

7
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Anahtarsız giriş ve sürüş sistemine sahip 
araçlarda, 2 adet elektronik anahtar 
bulunur (şekil 2).
Kısaca    butonuna basılması: Kapıların ve 
bagaj bölümünün kilidi açılır, iç aydınlat-
malar bir süre yanar ve sinyal lambaları iki 
kere yanıp-söner (bazı modellerde).

Kısaca     butonuna basılması: Kapılar ve 
bagaj bölümünü kilitlenir, tavan lambaları 
söner ve sinyal lambaları bir kere yanıp 
–söner (bazı modellerde).
     butonuna basılması: Bagaj bölümünün 
uzaktan açılması (bagaj bölümünü açmak 
için butona ardışık olarak basınız).
       butonuna basılması: Kısa farların 
maksimum 90 saniye için açılması. 
         butonuna tekrar basılması ile veya 
90 saniye sonunda lambalar söner (eğer 
önceden açılmışsa park lambaları yanmaya 
devam eder). 90 saniye geçtikten sonra 
butonuna tekrar basılırsa kısa farlar ve 
park lambaları 30 saniye daha yanık 
kalacaktır. 

Aracýn kullaným ömrü boyunca, herhangi 
bir sebeple uzaktan kumanda içeren 
anahtara ihtiyaç duyduðunuzda; ÞÝFRE 
kartý, araç anahtarlarý, kimliðinizi ve 
ruhsatýnýzý alarak, yetkili Jeep servisine 
başvurunuz.

  B butonuna anahtar vücudunuzdan,  
özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek 
nesnelerden (örneğin giysileriniz) uzak iken 
basınız. Butona yanlışlıkla basabileceklerin-
den anahtara başkalarının, özellikle de 
çocukların dokunmasına izin vermeyiniz.

   Anahtarın içindeki elektronik parçalar sert 
darbelere maruz kalırsa zarar görebilir. 
Anahtarda bulunan elektronik cihazların tam 
verimliliğini sağlamak için, anahtar asla 
doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
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1)

KONTAK 

2) 3) 6) 7)

MEKANİK ANAHTARLI
VERSİYONLAR
Anahtar, şekil 3’te görüldüğü gibi 3 farklı
konuma çevrilebilir:

STOP: Motor çalışmıyor, anahtar çıkar-
tılabilir, direksiyon kilitli. Bazı elektrikli
sistemler (ses sistemi, merkezi kilit vb.)
çalışmaya devam eder.

MAR: Sürüş konumu. Bütün elektrikli
sistemler kullanılabilir.
AVV: Motorun çalıştırılması.

ELEKTRONİK ANAHTARLI 
VERSİYONLAR
(Anahtarsız Giriş ve Sürüş)

Kontak aşağıdaki durumlarda devreye 
alınabilir:

STOP: Motor çalışmıyor, anahtar çıkar-
tılabilir, direksiyon kilitli. Bazı elektrikli
sistemler (ses sistemi, merkezi kilit vb.)
çalışmaya devam eder.

MAR: Sürüş konumu. Bütün elektrikli
sistemler kullanılabilir. Bu duruma fren 
pedalına  (otomatik vitesli versiyonlar) 
veya debriyaj pedalına (manuel vitesli 
versiyonlar) basılmadan kontak butonuna 
basarak geçilebilir.

3 J0A0021C

4 J0A0022C

8
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AVV: Motorun çalıştırılması.

   Kullanılmış piller çevre için zararlıdır. İlgili 
kanunlarla belirlenen şekilde özel toplama 
kaplarının içinde imha edilmeli ya da imha 
işlemi için yetkili bir Jeep servisi ile temasa 
geçilmelidir.

NOT: Otomatik vitesli versiyonlarda 
kontak anahtarı sadece vites kolu P (Park) 
pozisyonunda iken çıkartılabilir.

Kontak ünitesi, elektronik anahtar yolcu 
kabininin içinde ise aktive olabilir. Kontak 
(şekil 4), elektronik anahtar bagajda veya 
eşya rafında ise de devreye alınabilir.



DİREKSİYON KİLİDİ
Devreye alma

Devreden çýkarma

4) 5)

UYARI

2)

3)

4)

5)

6)

9
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Motorun çalıştırılması (elektronik 
anahtarın pili biterse): Elektronik 
anahtarın yuvarlak kenarını (metal ucun 
karşı kenarı) kontak butonu üzerine 
oturtunuz ve butona elektronik anahtar 
vasıtasıyla basınız.
Motorun kapatılması (elektronik 
anahtarın pili biterse): Kontak ünitesini 
basılı tutunuz veya birkaç saniye içinde 3 
kez sıra ile basınız.
NOT: Elektronik anahtar bagajda ise ve bu 
açıksa kontak ünitesi devreye girmeyecek-
tir.
NOT: Kontak MAR (Kontak açık) 
konumunda ve motor kapalı iken, araç 
hareketsiz durumda (manuel vites) veya 
vites kolu P (Park) pozisyonunda (otoma-
tik vitesli tiplerde) 30 dakika geçerse, 
kontak cihazı otomatik olarak STOP 
konumuna geçecektir.
Motorun çalıştırılması ile ilgili daha fazla 
bilgiye ihtiyaç duyarsanız, “Aracın Kullanı-
lışı” bölümündeki “Motorun çalıştırılması” 
paragrafına bakınız.

Mekanik anahtarlı versiyonlarda: Anahtar 
STOP konumunda iken çýkartýnýz ve kilitle-
nene kadar direksiyonu çeviriniz.
DİKKAT Kontak MAR (Kontak açık) 
konumundan STOP konumuna çevrilirse, 
direksiyon kilidi anahtar kontaktan çıkarıl-
madan kilitlenmez.
Elektronik anahtarlı versiyonlarda: Kontak 
STOP konumunda, hız 3 km/saat‘in altında 
iken sürücü kapısı açıldığında direksiyon 
kilitlenir.

Mekanik anahtarlı versiyonlarda: Kontağı 
MAR (Kontak açık) konumuna çevirirken 
direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz.
Elektronik anahtarlı versiyonlarda: Kontak 
ünitesine basıldığında ve anahtar tanındı-
ğında direksiyon kilidi açılır.  

   Eðer kontak herhangi bir þekilde kurcalan-
mýþ ise (örneðin hırsızlık girişimi), en kısa 
zamanda yetkili bir Jeep servisinde kontrol 
ettiriniz.

    Araç hareket halindeyken mekanik anahtarı 
kesinlikle çıkarmayınız. Aksi takdirde, 
direksiyonu ilk çevirişinizde direksiyon kilitlene-
cektir. Araç çekilirken de bu durum geçerlidir.

    Park frenini DAİMA araçtan ayrılırken 
devreye alınız. Otomatik vitesli versiyonlarda, 
vites kolunu STOP (Park) konumuna getiriniz 
kontak ünitesine STOP konumuna getirmek 
için basınız. Araçtan ayrılırken,  kol üzerindeki 
butona basarak kapıları daima kilitleyiniz.

   Araçtan indiðinizde, araçta bulunan birinin 
yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek 
için, kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz. 
El frenini çekmeyi unutmayýnýz. Çocuklarý 
araçta kesinlikle tek başlarına býrakmayýnýz.

   Direksiyon sistemini veya direksiyon milini 
modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ 
sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle 
yasaktýr (örneğin hýrsýzlýða karþý koruma 
sistemlerinin kurulumu) bu durumda aracın 
performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin 
geçersiz olmasına sebep olabilir.
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   Anahtarsız Giriş ve Sürüş (Keyless 
Enter-N-Go) sistemli araçlarda, elektronik 
anahtarı aracın içinde, yakınında veya çocukla-
rın ulaşabileceği yerlerde bırakmayınız. Aracı 
MAR (Kontak açık) konumunda bırakmayınız. 
Bir çocuk elektrikli camları, diğer kumandaları 
ve hatta aracı çalıştırabilir.

Sentry Key® sistemi, motoru devre d›ş› 
b›rakarak arac›n izinsiz çal›şt›r›lmas›n› 
önler. Sistemin devreye al›nmas›na veya 
aktive edilmesine gerek yoktur. Arac›n 
kilitlenip kilitlenmediğine bakmaks›z›n 
işlem otomatiktir.
Kontak MAR (Kontak açık) konumuna 
alındığında, Sentry Key® sistemi anahtar 
tarafından iletilen kodu tanır. Eğer kod 
geçerli ise, Sentry Key® sistemi motoru 
çalıştırır.
Kontak ünitesi STOP konumuna getirildi-
ğinde Sentry Key® sistemi motor 
kontrol ünitesini  devreden çıkararak 
aracın çalıştırılmasını engellemiş olur.
Doğru motor çalıştırma işlemleri için 
“Aracın Kullanılışı” bölümündeki “Moto-
run çalıştırılması” paragrafına bakınız

Çalıştırma esnasında anahtar kodu doğru 
olarak tanınmazsa, gösterge panelindeki
    sembolü yanar (“Gösterge panelinin 
tanıtımı” bölümündeki “Uyarı lambaları ve 
mesajlar” paragrafına bakınız). Bu durum 2 
saniye sonra motorun kapatılmasına 
sebep olur. Bu durumda kontak ünitesini 
STOP konumuna ve sonra MAR (Kontak 
açık) konumuna getiriniz. Eğer hala bloke 
durumda ise, diğer anahtarları deneyiniz. 
Eğer motor hala çalışmıyor ise Jeep yetkili 
servisi ile temasa geçiniz.
Ekrandaki       sembolünün görüntülenme-
si, sistemin kendi kendini test ettiğini 
gösterir (örneğin voltaj düşüklüğü sebebi 
ile). Eðer sembol görüntülenmeye devam 
ederse yetkili bir Jeep servisi ile temasa 
geçiniz.



ALARM

ALARMIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

ALARMIN DEVRE DIŞI 
BIRAKILMASI

ALARM SİSTEMİNİN 
KAPATILMASI

KAPILAR
KAPILARIN İÇERDEN 
KİLİTLENMESİ/KİLİDİNİN 
AÇILMASI

8)

RPM
x1000

5 J0A0191C

6 J0A0079C

11

26-6-2014 10:11 Pagina 11

Alarmın devreye girmesi sesli sinyal ve 
sinyal lambalarının yanıp-sönmesi ile belli 
olur.
DÝKKAT Alarmýn çalýþma þekli, farklý 
ülkelerdeki kanunlara uygun olarak 
ayarlanýr.

Kapılar ve motor kaputu kapalı ve kontak 
STOP konumundayken uzaktan kumandalı 
anahtarı araca doğru tutarak       butonu-
na basınız ve bırakınız.
Bazı özel pazarlarda, sistem bir “bip” sesi 
çıkarır ve kapılar kilitlenir.
Alarm devrede iken, gösterge panelindeki 
uyarı lambası A yanıp söner (şekil 5).

      butonuna basınız.

DİKKAT Merkezi kilit sistemini anahtarın 
metal kısmıyla çalıştırmak, alarmı çalıştır-
maz.

Eğer bütün kapılar düzgün olarak kapatı-
lırsa, araç hızı 20 km/saati geçerse kapılar 
otomatik olarak kilitlenecektir (”Otoma-
tik kapanma” fonksiyonu).
Merkezi kilitleme/açma:  Sürücü veya 
yolcu kapı paneli üzerindeki     butona 
basınız (şekil 6). Kapılar kilitliyken açmak 
için      butonuna basınız.

Manuel kilitleme açma: Ön kapı kolu 
üzerindeki A kolunu kullanınız (şekil 7).
Pozisyon 1: Kapılar açık
Pozisyon 2    : Kapılar kilitli

Alarm sisteminin daimi olarak devre dışı 
bırakılması için (örneğin araç uzun süre 
kullanılmayacaksa), araç uzaktan kuman-
dalı anahtarın metal ucu ile kilitlenmelidir.

DİKKAT Eğer uzaktan kumanda pili zayıf 
veya sistemde bir arıza varsa, alarmın 
kapatılması için kontağın MAR (Kontak 
açık) konumuna çeviriniz. Anahtarsız Giriş 
ve Sürüş (Keyless Enter-N-Go) sistemi 
bulunan versiyonlarda, kapıları manuel 
olarak açmak için metal ucu sürücü 
kapısındaki yuvasına yerleştiriniz ve daha 
sonra aynı elektronik anahtarı kontak 
cihazına yerleştiriniz.
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KAPILARIN DIŞARDAN
KİLİTLENMESİ/KİLİDİNİN
AÇILMASI

2)

PASİF GİRİŞ
3)

Sürücü Kapısının Acil Durumda 
Açılması

7 J0A0027C

8 J0A0033C

9 J0A0042C

12
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Kapıların dışardan kilitlenmesi: 
Kapılar kapalı haldeyken uzaktan kuman-
danın     butonuna basınız veya A metal 
ucunu (anahtarın içindeki) sürücü kapısı-
nın kilidine takıp çeviriniz.

Kapıların dışardan açılması: Kapılar 
kapalı haldeyken uzaktan kumandanın       
butonuna basınız veya metal ucu (anahta-
rın içindeki) sürücü kapısının kilidine takıp 
çeviriniz.

Eğer elektronik anahtar açılmaz ise, 
(örneğin anahtar pili veya araç aküsü 
bitmiş), anahtarın acil durum metal ucu 
sürücü kapısının kilidini açmak/kapatmak 
için kullanılabilir.

Pasif Giriş sistemi, elektronik anahtarın 
kapıların veya bagaj kapağının yanında 
olduğunu tespit eder. Bunun sayesinde 
elektronik anahtar üzerinde hiçbir butona 
basmadan kapıları (veya bagaj kapağını) 
kilitleyip açmanız mümkün olur. Eğer 
sistem elektronik anahtarın geçerli 
olduğunu tespit ederse, anahtarın sahibi 
ön kapı kolunu alarmı devreden çıkarmak 
ve kapıların ve bagaj kapağının kilidini 
devreden çıkarmak için kavrar.
Kilit açıldıktan sonra açma kolunu (şekil 8) 
çekerek bütün kapılar açılabilir (bütün 
kapıların açılması gösterge menüsünden 
veya Uconnect sisteminden yapılan ayara 
bağlıdır). Bagaj bölümünü de ilgili açma 
butonuna basarak açabilirsiniz (A şekil 9).
NOT: Elektronik anahtarı daima yanınızda 
taşıyınız (örneğin cebinizde), bu şekilde 
sistem onu tanır ve yolcu kabinine girip 
aracı çalıştırmanıza izin verir.



GÜVENLİ KİLİT FONKSİYONU
(bazı modellerde)

9)

ÇOCUKLAR İÇİN EMNİYET 
SİSTEMİ

10)

     konumu: Sistem devrede (Kapı 
kilitlidir).
     konumu: Sistem devre dışı (Kapı 
içeriden de açılabilir).

UYARI

8)

10 J0A0038C

11 J0A0040C

12 J0A0023C

13
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Metal ucun çıkarılması: A parçası üzerinde 
oynayarak B metal ucunu dışarı çıkarınız 
(şekil 10). Sonra metal ucu sürücü kapısın-
daki kilide takarak kilidi açınız veya kilitle-
yiniz.

DİKKAT Kapı “kilitleme butonuna” 
bastıktan sonra iki saniye bekleyiniz. Bu 
şekilde kapıların kilitlenip kilitlenmediğini 
2 saniye içerisinde kolu çekerek kontrol 
edebilirsiniz. Kapılar açılmayacaktır.

Bu işlem iç kapı kolunun ve içerden kilitle-
me/açma butonunun çalışmasını engeller.
Sistemi devreye alma: Anahtar üzerin-
deki      butonuna iki kere hızlı bir şekilde 
basarak bütün kapılar için devreye alınabi-
lir.

Bagaj kapağının kilitlenmesi: Bagaj 
kapağı kapalıyken A butonuna basınız 
(şekil 12).

Devreden çıkarma: Anahtar üzerindeki  
    butonuna basınız veya kontağı MAR 
(Kontak açık) konumuna getiriniz.

Bu sistem sayesinde arka kapıların 
içeriden açılması engellenir. Sistem (A-şe-
kil 13), sadece kapılar açık iken devreye 
alınabilir:

Sistem, kapılar elektronik olarak açılsa da 
devrede kalır.

DİKKAT Çocuk kilidi devredeyken arka 
kapılar sadece dışarıdan açılabilir.

Kapının  kilitlenmesi: Elektronik 
anahtarın yanınızda, sürücü veya yolcu 
kapı kolundan 1,5 metre çalışma mesafesi 
içinde olduğundan emin olunuz. Kol 
üzerindeki A butonuna basınız (Şekil 11). 
Bu kapıları ve bagaj kapısını kilitleyecektir.

  Çocukları araç içinde ASLA yalnız bırakmayı-
nız, aracı kilitlemeden çocukların ulaşabileceği 
bir yerde bırakmayınız. Çocuklar ciddi ve 
ölümcül şekilde kendilerini yaralayabilirler. 
Ayrıca çocukların yanlışlıkla elektrikli park 
freni, fren pedalı veya otomatik vites kolunu 
kullanmayacağından emin olunuz.
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9)

10)

UYARI

2)

3)

KOLTUKLAR
ÖN KOLTUKLARIN MANUEL
OLARAK AYARLANMASI

11) 4)

12)
13 J0A0041C

14 J0A0043C

14
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   Araçta çocuk taþýrken, bu kilitleri daima 
kullanýnýz. Her iki kapýdaki çocuk kilidini 
devreye aldýktan sonra, kapý iç açma kollarýný 
çekerek, açılıp açýlmadýðýný kontrol ediniz.

   Anahtarı aracın içinde kilitlememek için 
kapıları kilitlemeden önce anahtarın sizin 
yanınızda olduğundan emin olunuz. Anahtar 
içeride kalırsa yalnızca yedek anahtar ile 
kapılar açılabilir.

   Tanıma sistemi çeşitli faktörlere bağlıdır; 
örneğin bir dış kaynaktan elektromanyetik 
dalga karışım (örneğin cep telefonu), elektro-
nik anahtarın şarj durumu, anahtar veya 
aracın yanında metal nesnelerin mevcudiyeti. 
Bu gibi durumlarda elektronik anahtarın metal 
ucu ile kapı kilitlerinin açılması mümkündür 
(İleriki sayfalardaki açıklamalara bakınız).

      Güvenli kilit fonksiyonu devreye alındığında 
kapılar içerden açılamaz. Bu sebeple, araç 
içinde kimsenin olmadığından emin olunuz.

Koltuğun ileri-geri ayarı: A kolunu 
kaldırınız ve koltuğu ileri veya geri 
hareket ettiriniz (şekil 14).

DİKKAT Ayarları koltukta otururken 
yapmanız gerekir (sürücü veya yolcu 
tarafı).
Yükseklik ayarı: B kolunu yukarı ve 
aşağı hareket ettirerek istenilen yüksekliği 
sağlayınız (şekil 14).
Koltuk sırtlığı eğim ayarı: Koltuk 
yüksekliğini ayarlayarak ve arka kısmı 
alçaltarak en rahat pozisyonu sağlamak 
için C kolunu kullanınız (şekil 14) (Kolu 
istenilen konum elde edilene kadar çeviri-
niz ve ardından bırakınız).



ELEKTRİK AYARLI ÖN 
KOLTUKLAR

5) ÖN KOLTUK ELEKTRİKLİ 
ISITMASI
Kontak MAR (Kontak açık) konumunda 
iken      butonlarına basınız (şekil 17).

ARKA KOLTUKLAR
Bagaj bölümünün kısmi olarak 
uzatılması (1/3 veya 2/3)

6)

Aşağıdaki işlemleri yapınız:
Eşya bölmesini kaldırınız (mevcut ise).
Arka koltuk başlıklarını tamamen 
alçaltınız.
Koltuk kemerini kenarlara alınız, tam 
uzadığından fakat bükülmediğinden 
emin olunuz.
A kolunu (şekil 18) kullanarak sırtlığın 
sol ve sağ parçalarını eğiniz: Otomatik-
man ileri doğru eğilecektir. Gerekli ise 
ilk safhada sırtlığa destek olunuz. Kolu 
kaldırdığınızda kırmızı işareti görecek-
siniz.

15 J0A0399C

16 J0A0044C

17 J0A0047C

15
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Elektrikli bel desteği ayarı: Bel bölgesi 
desteğini ayarlamak için kontak MAR 
(Kontak açık) konumunda iken A butonu-
na maksimum kullanım rahatlığı sağlayana 
kadar basınız (şekil 15).

Koltuğun dışındaki kumanda butonları ile 
koltuk yüksekliği, ileri geri pozisyonunu, 
bel sırtlığı açısı ayarlanabilir
Yükseklik ayarı: A butonunun  ön ve 
arka kısımları koltuk minderinin yükseklik 
ve açısını değiştirmek için kullanılabilir 
(şekil 16).
İleri-Geri ayarı: A butonuna ileri veya 
geriye doğru basınız.

İki ısıtma seviyesi seçilebilir: “minimum 
ısıtma” (butonlar üzerinde turuncu bir 
LED yanar)/ “maksimum ısıtma” (butonlar 
üzerinde iki turuncu LED yanar).
Bir ısıtma seviyesini seçtikten sonra, 
ısınması için birkaç dakika beklemeniz 
gerekir. 
DİKKAT Akü şarjını korumak için motor 
çalışmazken bu fonksiyon devreye 
alınamaz.

Sırtlık açısının ayarı: Sırtlık açısını 
ayarlamak için B butonuna ileri veya 
geriye doğru basınız.
Elektrikli bel desteği ayarı: En konfor-
lu kullanımı sağlamak için bel bölgesi 
desteğini C kolu ile ayarlayınız.
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Koltuk sırtlıklarının eski konumuna 
alınması

13)

UYARI

11)

12)

13)

UYARI

4)

5)

6)

KOLTUK BAŞLIKLARI
AYAR

14)

18 J0A0045C

19 J0A0057C

20 J0A0058C

16
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Emniyet kemerlerini kenara alınız, doğru 
uzadığından ve bükülmediğinden emin 
olunuz. Sırtlıkları kaldırınız ve kenarlarda-
ki her iki kilitleme mekanizmasından klik 
sesini duyana kadar geri ittiriniz. A 
kollarındaki “kırmızı işaretlerin” artık 
görülmediğinden emin olunuz (şekil 18).  
“Kırmızı işaret”  sırtlığın uygun şekilde 
kilitlenmediğini göstermektedir.

      Tüm koltuk ayarları araç hareketsizken 
yapılmalıdır.

      Sırtlığı öne eğmeden önce koltuk üzerinde-
ki cisimleri kaldırınız.

      Elektrikli koltukların yanında hareketini 
engelleyecek cisimler bulundurmayınız, aksi 
takdirde kumandalar zarar görebilir. Ayrıca 
koltuğun hareketine engel olabilirler.

     Ayar kolunu bıraktıktan sonra, koltuğu ileri 
geri hareket ettirerek yerine kilitlendiğini 
kontrol ediniz. Koltuğun yerine oturmaması 
koltuğun aniden hareket ederek aracın 
kontrolünü kaybetmenize sebep olabilir.

     Ani frenlemede öne doğru hareketi ve 
araçtakilerin yaralanmasını önlemek için 
sırtlıkların her iki tarafta doğru bir şekilde 
kilitlendiğinden emin olunuz (“kırmızı işaret” 
görülmez).

  Aracınızın kumaş kaplamaları normal 
kullanımdan kaynaklanan aşınmalara uzun 
süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bununla birlikte metal kilitler, halkalar, 
yapışkan keçeli (örn. amerikan fermuar) tipten 
bağlantılar ve benzerleri gibi giyim aksesuarla-
rının koltuk kaplamalarına takılarak buralarda 
aşınma ve/veya uzamaya sebep olmaları 
engellenmelidir. Aksi halde koltuk kaplaması-
nın dokusu zarar görür.

Kaldýrmak için: Kilitlenme sesini duyana 
kadar baþlýðý kaldýrýnýz.
İndirmek için: A butonuna basýn ve 
baþlýðý indiriniz (şekil 19-20).



ARKA KOLTUK BAŞLIKLARI 
(çıkarılabilir)
Koltuk başlıklarını çıkarmak için aşağıdaki 
gibi hareket ediniz:

Başlıkları maksimum yüksekliğe kadar 
kaldırınız.
İki desteğin kenarlarındaki A ve B bu-
tonlarina basınız (şekil 20), sonra baş-
lıkları yukarı doğru çekerek çıkarınız.

UYARI

14)

DİREKSİYON

15) 16)

AYARLANMASI

ELEKTRİKLİ DİREKSİYON
SİMİDİ ISITMASI

UYARI

15)

16)

21 J0A0056C

22 J0A0048C

17
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      Başlıklar boynunuzun değil başınızın arka 
kısmını destekleyecek şekilde ayarlanmalıdır. 
Başlıklar sadece bu konumda ise etkili bir 
koruma sağlayabilirler.

     Direksiyon simidi üzerindeki her türlü 
ayarlama araç hareketsiz ve motor çalışmıyor-
ken gerçekleştirilmelidir.
      Direksiyon sistemini veya direksiyon mili 
modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ 
sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle 
yasaktýr (örneğin hýrsýzlýða karþý koruma 
sistemlerinin kurulumu). Aksi halde aracın 
performansı düşebilir, araç garantisi iptal 
olabilir ve aracın trafiğe çıkış onayını iptal 
edebilecek ağır güvenlik problemleri oluşabilir.

Direksiyon simidinin yüksekliği, dikey ve 
eksenel olarak ayarlanabilir.
Ayarlamak için aşağıdaki işlemi yapınız: A 
(şekil 21) kolunu ileri doğru iterek 
boşaltınız (konum 1) ve direksiyon simidi-
ni ayarlayınız. Kolu yerine sabitlemek için 
direksiyona doğru çekiniz (konum 2).

Kontak MAR (Kontak açık) konumunda 
iken ön paneldeki       butonuna basınız 
(şekil 22). Fonksiyon devreye girdiğinde 
buton üzerindeki LED yanar.

DİKKAT Motor çalışmazken bu fonksiyon 
devreye alınırsa akü bitebilir.
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I DÝKÝZ AYNALARI

ÝÇ DÝKÝZ AYNASI

KENDİNDEN KARARAN İÇ 
DİKİZ AYNASI

KAPI AYNALARI
Elektrikli ayar

17)
Aynalar kontak MAR (Kontak açık) konu-
munda iken ayarlanabilir.
İstenilen ayna A butonu kullanılarak 
seçilebilir (şekil 25):

Pozisyon 1: Sol ayna seçilir.

Pozisyon 2: Sağ ayna seçilir.

Elektrikli aynaların katlanması

UYARI

17)
23 J0A0060C

24 J0A0059C

25 J0A0061C

18
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İç dikiz aynasında þiddetli bir çarpýþma 
durumunda serbest kalmasýný saðlayan bir 
emniyet tertibatý mevcuttur.
Ayna, A kolu (şekil 23) kullanýlarak, 
normal ve yansýma önleyici konum olmak 
üzere iki farklý konuma hareket ettirilebi-
lir.

Seçilen aynayı ayarlamak için, B butonuna 
oklarla belirtilen 4 yönde basabilirsiniz 
(şekil 25). 

DİKKAT Ayar işlemi bittikten sonra, 
ayarın bozulmasını önlemek için A 
butonunu 0 konumuna getiriniz (şekil 25).

Aynaları katlamak için, C butonuna basınız 
(şekil 25). Aynaları açmak için tekrar aynı 
butona basınız.
DİKKAT Aynalar aracı kullanırken daima 
açık olmalıdır.

Bazı versiyonlarda kendinden kararan iç 
dikiz aynası mevcuttur. Bu fonksiyon 
yansıma etkisini değiştirerek sürücünün 
gözlerinin kamaşmasını önler (şekil 24).
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi ile 
bu aynanın kendinden kararma fonksiyonu 
devreden çıkarılabilir/devreye alınabilir.

      Kapı aynaları kavisli olduğundan dolayı, 
sürücünün mesafe tahmini biraz olumsuz 
etkilenebilir.



DIŞ LAMBALAR
AYDINLATMA DÜĞMESİ

AUTO FONKSİYONU
(Karanlık sensörü) 
(bazı modellerde)

KISA FARLAR

GÜNDÜZ SÜRÜŞ
FARLARI (DRL)
"Daytime Running Lights"
(bazı modellerde)

18) 19)

ÖN SİS FARLARI
(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

ARKA SİS LAMBALARI

26 J0A0062C

19

26-6-2014 10:11 Pagina 19

Aydınlatma düğmesi A (şekil 26), ön 
panelin sol tarafında bulunmaktadır, Kısa 
farlar, park lambaları, gün ışığı lambaları, 
uzun farlar, sis farları, arka sis lambaları, 
gösterge paneli indikatörü ve kumanda 
butonları grafik aydınlatma ayarları bu 
düğme tarafından kumanda edilir.

Bu kızıl ötesi LED sensör yağmur sensörü 
ile bağlantılı çalışır ve ön cama montelidir. 
Dış ışıktaki değişimleri tespit eder ve ışık 
hassasiyetine göre gösterge menüsünü 
veya Uconnect™ sisteminin ışık yoğun-
luğunu ayarlar.
Yüksek hassasiyet, lambaların yanması için 
gereken dış ışığı azaltır.
Fonksiyonu devreye alma; aydınlatma 
anahtarını AUTO konumuna çeviriniz.
Fonksiyonu devreden çıkarma; 
aydınlatma anahtarını AUTO konumun-
dan farklı bir konuma çeviriniz.

DİKKAT Bu fonksiyon sadece kontak 
MAR konumunda iken devreye alınabilir.

Dış lambalar sadece kontak MAR (Kontak 
açık) konumunda iken devreye alýnabilir. 
Gösterge paneli ve paneldeki farklý 
kumandalar, dýþ lambalarla birlikte yanar-
lar.

Yan lambalar ve kısa farları devreye almak 
için kontak anahtarını     sembolüne 
çeviriniz. Gösterge panelindeki    uyarı 
lambası yanar.

Park lambaları ve kısa farlar yanarken, sis 
farlarını devreye almak için     düğmesine 
basınız. 
Sis farlarını devreden çıkarmak için butona 
basınız veya O konumuna getiriniz.

Lambayı açıp/kapatmak için     butonuna 
basınız.
Arka sis lambaları sadece kısa farlar veya 
sis farları devrede iken yanar. Lamba 
butonuna basılarak veya kısa farlar/sis 
farları kapatılarak devreden çıkarılabilir.

Kontak MAR (Kontak açık) konumuna 
çevrildiğinde ve aydınlatma anahtarı O 
konumuna  getirildiğinde gündüz sürüş 
farları otomatik olarak devreye girer; 
diğer lambalar ve iç aydınlatmalar kapalı-
dır.
Kontak STOP konumuna çevrildiğinde 
yan lambaları, gösterge paneli aydınlatma-
larını devreye almak ve gündüz sürüş 
farlarını devre dışı bırakmak için aydınlat-
ma anahtarını          konumuna getiriniz. 
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I PARK LAMBALARI

FARLARIN SONRADAN
SÖNEBİLME ÖZELLİĞİ

UZUN FARLAR

Otomatik uzun farlar

SİNYALLER
Kolu (A) aşağıdaki sabit konumlara itiniz 
(şekil 27):

Yukarý: Saða sinyal verilir.

Aþaðý: Sola sinyal verilir.

“Şerit Değiştirme” fonksiyonu

FAR AYAR SİSTEMİ
Farların ayarlanması

0 konumu: Ön koltuklarda bir veya iki 
kişi.
1 konumu: 4 kişi.
2 konumu: 4 yolcu + bagajda yük.

27 J0A0063C
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Bu lambalar sadece kontak STOP 
konumunda veya anahtar çıkarılmışken, 
çentikli halkanın önce O konumuna, 
ardından     konumuna getirilmesi ile 
devreye alınabilir. Gösterge panelindeki      
          uyarı lambası yanar.

Sabit uzun farları devreye almak için A 
kolunu ileriye doğru itiniz (şekil 27) (Araç 
seyahat pozisyonu). Aydınlatma anahtarı 
AUTO veya       sembolüne çevrilmelidir.
Flaş yapma işlemi ise kolu kendinize doğru 
çekerek devreye alınır.

Uzun farlar devreye alındığında, gösterge 
panelindeki       uyarı lambası yanar.

Uzun farlar kol orta sabit konuma geri 
getirilerek devreden çıkarılır. Gösterge 
panelindeki       uyarı lambası söner.

Şerit değiştirme işareti vermek isterseniz, 
şerit değiştirmek üzere olduğunu göster-
mek için sol kumanda kolunu yarım 
saniyeden az bir süre geçici pozisyonda 
tutunuz.

Cihaz, kontak MAR (Kontak açık) 
konumunda iken ve kısa farlar açıkken 
çalışır.
Ayarlamak için çentikli halkayı (A-şekil 28)
çeviriniz.

Sistem, menü ya da Uconnect ekranı 
aracılığıyla ve lamba göstergesini AUTO 
konumuna çevrilerek etkinleştirilir.
Uzun farlar ilk kez etkinleştiriliyorsa sol 
kolu çekmek fonksiyonu etkinleştirir 
(gösterge panelindeki yeşil       uyarı 
lambası yanar).
Uzun farlar zaten açıksa ilgili mavi          
uyarı lambası da ekranda gösterilir.
Otomatik fonksiyonu devre dışı bırakmak 
için halka düğmeyi       konumuna döndü-
rün.

Fonksiyonun devreye alınması: 
Lambalar yanarken kontağı STOP 
konumuna getiriniz. Sonra 45 saniye 
içinde farları kapatınız: Aydınlatma anahta-
rı O konumuna çevrildiğinde zamanlama 
başlayacaktır.

DİKKAT Bu fonksiyonu devreye almak 
için kontak STOP konumuna alındıktan 
sonra 45 saniye içinde farlar kapatılmalı-
dır.
Fonksiyonun devreden çıkarılması: 
Bu fonksiyon kısa farlar, park lambaları 
yakılarak veya kontak MAR (Kontak açık) 
konumuna getirilerek devreden çıkarılır. 
Farlar kontaktan önce kapatılırsa normal 
olarak devreden çıkacaktır.



3 konumu: Sürücü + bagajda kabul 
edilebilir azami yük.

GÖSTERGE PANELİ VE 
KUMANDA PANELİ GRAFİKLERİ 
AYDINLATMA AYARI

UYARI

18)

19)

İÇ AYDINLATMALAR

ÖN TAVAN LAMBASI

Orta konum: C ve E lambaları kapılar 
açıldığında/kapandığında yanar ve 
söner.
Sol tarafa basılı (OFF/Kapalı konum): 
C ve E lambaları daima kapalıdır.
Sağ tarafa basılı (         konum): C ve 
D lambaları daima açıktır.

28 J0A0064C
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DİKKAT Taşınan yükün her değişikliğinde 
far yüksekliğini kontrol ediniz.

A düğmesi (şekil 29) iç aydınlatma lamba-
larını açıp / kapatmak için kullanılır.
Düğme konumları:

Lambalar kademeli olarak yanar / söner.
B düğmesi (şekil 29),  C lambasını yakar / 
söndürür.
D düğmesi (şekil 29),  E lambasını yakar / 
söndürür.

Park lambaları veya kısa farlar yanıkken, 
çentikli düğmeyi (B-şekil 28) yukarı doğru 
döndürülerek gösterge panelinin kumanda 
butonları grafiklerinin parlaklığı arttırılır 
parlaklığı azaltmak için halka düğme ters 
yönde çevrilir.

      Gündüz sürüş farları, gündüz farların 
yakılmasının mecbur olduğu veya olmadığı 
ülkelerde kısa farlara alternatif olarak 
kullanılabilir.

      Gündüz sürüş farları gece ve tünellerde 
kısa farların yerine kullanılamaz. Gündüz 
sürüş farlarının kullanılması, bulunduğunuz 
ülkenin Karayolları Kanunu ile düzenlenmiştir. 
Yerel yasalara uymanız gerekir.



A
R

A
C

IN
 T

A
N

IT
IM

I ÖN CAM/ARKA CAM
SİLECEKLERİ
ÖN CAM YIKAMA/SİLME

20) 7) 8)

Ön cam sileceði kapalý.
1 Fasýlalý çalýþma (yavaş).

2 Fasýlalý çalýþma (hızlı).

LOW Sürekli yavaş çalışma.
HIGH Sürekli hızlı çalışma.

1 2

"Akıllı yıkama" fonksiyonu
29 J0A0024C

30 J0A0071C
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Tavan lambası zamanlaması

Araca binerken.
Araçtan inerken.

Bazı versiyonlarda, gece veya aydınlatması 
iyi olmayan yerlerde araca binmeyi ve 
araçtan inmeyi kolaylaştırmak için iki 
zamanlı modlar kullanılmaktadır. 

Bu fonksiyon sadece kontak MAR 
(Kontak açık) konumunda iken çalýþýr. 
A kumanda kolu (şekil 30) aşağıdaki 
konumlara getirilebilir:

Kumanda kolunun direksiyon simidine 
doğru çekilmesi (geçici pozisyon), ön cam 
yıkayıcısını çalıştırır. Eğer kumanda kolu 
yarım saniyeden daha uzun bir süre için 
direksiyon simidine doğru çekilir ise, 
yıkama ve silme işlemi sadece bir hareket- 
le aynı zamanda gerçekleşir.
Kumanda kolu serbest bırakıldıktan sonra, 
ön cam sileceği üç silme hareketi yaparak 
durur. İlave bir silme hareketi 6 saniye 
sonra silme işlemini tamamlar.

MIST (SİS) fonksiyonunu devreye almak 
için kolu yukarı doğru hareket ettiriniz 
(sabit olmayan konum): İşlem kolun 
tutulduğu süre ile sınırlıdır. Kol bırakıldı-
ğında normal konumuna dönecektir ve 
cam sileceği otomatik olarak duracaktır.
Bu fonksiyon küçük toz artıklarının ve 
sabah çiğinin ön camdan temizlenmesi için 
faydalıdır.

DİKKAT Bu fonksiyon ön cam fıskıyesini 
devreye almamaktadır; ön cam yıkama 
sıvısı cama püskürtülmez. Yıkama sıvısını 
cama püskürtmek için yıkama fonksiyonu 
kullanılmalıdır.
Çentikli halka (A)            veya            
konumundayken silme hýzý (sileceklerin 
hýzý) otomatik olarak aracın hýzýna göre 
ayarlanýr.



Devreye alma/devreden çıkarma
9) 10)

1 2

ARKA CAM YIKAYICISI/
SİLECEĞİ
Devreye alma

Ön cam sileceği kapalıysa.

Ön cam sileceğiyle beraber senkronize 
çalışma (fakat yarım atım frekansıyla).

Geri vites takılı ve ön cam sileceği 
açıkken sürekli çalışma.

1
2

Devreden çıkarılması
Kolu bırakınız.

UYARI

20)

UYARI

7)

8)

9)

10)
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YAĞMUR SENSÖRÜ
(bazı modellerde)

Yaðmur sensörü, iç dikiz aynasýnýn arkasý-
na monte edilen, ön cam sileceði ile 
kombine, elektronik bir tertibat olup; 
fasýlalý çalýþma esnasýnda, yaðmurun 
þiddetine baðlý olarak, silme sayýsýný 
otomatik olarak ayarlar.

B halkasının (şekil 30) O konumundan 
konumuna çevrilmesi sileceğin aşağıdaki 
fasılalı çalışmaya göre devreye girmesini 
sağlar.

           konumu: Fasılalı çalışma (yavaş).
               konumu: Sürekli yavaş çalışma.
Geri vites takılı ve ön cam sileceği açıkken 
arka cam sileceği sürekli modda çalışır. 
Kolun ön panele doğru itilmesiyle (sabit 
olmayan konum) arka cam yıkayıcıyı 
devreye sokacaktır.
Yarım saniyeden fazla kolun itili tutulması 
arka cam sileceğini çalıştırır. Kolun bırakıl-
ması akıllı yıkama fonksiyonunu ön cam 
sileceğinde olduğu gibi devreye sokula-
caktır.

Ekran menüsünü veya Uconnect™ 
sistemini kullanarak yağmur sensörünü 
devreye alıp/çıkarabilirsiniz. Sensör 
kontak STOP konumuna getiri-
lerek de devreden çıkarılabilir.
Yağmur sensörü tekrar devreye alındığın-
da cam sileceği tek bir silme hareketi 
yapar.
Eğer kontak STOP konumuna getirilirse, 
ve A halkası (şekil 30)           veya 
konumunda bırakılırsa, araç tekrar çalıştı-
rıldığında (kontak MAR (Kontak açık) 
konumunda), yağmur yağdığı zaman 
hiçbir temizleme çevrimi devreye girme-
yecektir.

    Ön camýn temizlenmesi gerektiðinde, 
sistemin devreden çýkartýlmýþ olduðundan emin 
olunuz.

    Ön camdan silecekler kaldırılmış şekilde ön 
cam sileceğini asla çalıştırmayınız.
  Araç otomatik yýkama istasyonunda yýkanýr-
ken yaðmur sensörünü devreye almayýnýz.

    Eğer ön camda buz varsa, cihazın uygun 
şekilde devreden çıkarıldığından emin olunuz.

    Ön cam sileceðini kesinlikle cam üzerinde 
biriken kar ve buzu temizlemek amacý ile 
kullanmayýnýz. Bu þartlarda silecek aþýrý þekilde 
zorlanýr ve motor koruma sisteminin devreye 
girmesine ve silme iþleminin birkaç saniye 
süresince durmasýna neden olur. Yeniden 
çalýþmaya baþlamaz ise yetkili bir Jeep servisiy-
le temasa geçiniz.
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I ISITMA VE HAVALANDIRMA

2)
.

MANUEL KLİMA KONTROL SİSTEMİ
Kumandalar

A - Fan devreye alma/ayar düğmesi:
0 = Fan kapalı.

= Fan hızı (7 farklı hız ayarı seçilebilir).
B - İç hava sirkülasyon fonksiyonu devreye alma / devreden çıkartma butonu (LED açık: İç hava sirkülasyonu devrede / 
LED kapalı: İç hava sirkülasyonu devrede değil)
C - Hava sıcaklık ayar ve MAX A/C (KLİMA) fonksiyonu devreye alma düğmesi (yolcu kabininde maksimum soğutma sağlamak 
için düğmeyi MAX A/C yazısına getiriniz): Mavi bölge = Soğuk hava / Kırmızı bölge = Sıcak hava
D - Klima kompresörü açma/kapatma butonu.
E - Hava dağıtım düğmesi.

31 J0A0053C
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Havanın orta ve yan havalandırma yönlendiricilerine taşınması.
Havanın orta, yan, ön ve arka alt hava yönlendiricilerine taşınması.
Ön ve arka alt yönlendiricilerden hava çıkışı ve ön panel yan yönlendiricilerden hafif bir hava çıkışı
Ön ve arka alt yönlendiricilerinden hava çıkışı, ön cam, yan camlara hava çıkışı ve ön panel yan yönlendiricilerinden hafif bir 
hava çıkışı
Ön cam ve yan camlara hava çıkışı ve ön panel yan yönlendiricilerinden hafif bir hava çıkışı.

4 ilave ara pozisyon da yukarıdaki 5 ana dağıtım içinde mümkündür.
F - Arka cam rezistans açma/kapatma butonu ve mevcut ise kapı aynaları elektrikli ısıtması.

Ek ısıtıcı
(bazı modellerde)

Dış hava sıcaklığı düşük olduğunda.
Motor soğutma sıvısı sıcaklığı düşük 
olduğunda.
Motor çalıştırıldığında.
Fan hızı 1. konuma ayarlandığında.
C düğmesi kırmızı bölgeye çevrildiğin-
de

UYARI

2)
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DİKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine çıkartma yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.

DİKKAT İç hava sirkülasyon sistemi istenilen “ısıtma” veya “soğutma” şartlarına daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Camların içeriden daha 
fazla buğulanması söz konusu olduğu için, bu fonksiyonun yağmurlu/soğuk havalarda kullanılması tavsiye edilmez.

Bu cihaz, yolcu bölmesinin ýsýtýlmasýný 
hýzlandýrmak için kullanýlýr.
Ek ısıtıcı aşağıdaki koşullarda devreye 
alınır:

Ek ýsýtýcý, istenilen konfor koþullarýna 
eriþilince otomatik olarak devre dýþý kalýr.

Not Akü voltajı düşük ise ısıtıcı devreye 
alınmaz.

      Sistem, herhangi bir sýzýntý durumunda 
çevreyi kirletmeyecek olan R1234YF soðutma 
sývýsý içermektedir. Sistem elemanlarýyla 
uyumlu olmadýðýndan dolayı, hiçbir þekilde 
R134a veya R12 sývýsý kullanýlmamalýdýr.
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I OTOMATİK ÇİFT BÖLGELİ KLİMA KONTROL SİSTEMİ
Kumandalar

A - Sürücü tarafı sıcaklık ayarlama düğmesi
B - İç hava sirkülasyonu açma/kapama butonu
C - Klima kontrol kompresörü açma/kapama butonu
D - MAX-DEF fonksiyonu devreye alma butonu (ön cam hızlı buğu giderme/buz çözme fonksiyonu),
E - Klima kontrol sistemi açma/kapama butonu
F - Fan hızı ayar düğmesi
G - Fan hız göstergesi LED’i (maksimum fan hızı = tüm lambalar yanar; minimum fan hızı = bir lamba yanar)
H - Hava dağıtım seçme butonu

Buğu giderimi ve buz çözme için ön cam ve ön yan cam hava yönlendiricilerindeki hava akımı.
Sıcak mevsimlerde göğüs ve baş hizasını havalandırmak için orta ve yan ön panel yönlendiricilerine hava akımı.

32 J0A0054C
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Ön ve arka ayak bölümüne hava yöneltilmesi; Yolcu bölümünü çabuk ısıtan hava dağıtım modu, hızlı ısınma hissi 
verir.

+ Ayaklara sıcak hava ve orta ve yan hava yönlendiricilerine soğuk hava iletilmesi. Bu dağıtım modu özellikle ilkbahar ve 
sonbahardaki güneşli günlerde faydalıdır.

+ Ayaklar ve ön cam arasında hava dağıtımı ve ön yan cam buz/buğu giderme hava yönlendiricileri. Bu havalandırma,
yolcu kabininin uygun şekilde ısıtılmasını sağlar ve camların buğulanmasını önler.

+ Ön cam buz/buğu giderme ve ön panel yan ve orta hava yönlendiricileri arasında hava dağıtımı. Bu özellikle çok güneşli 
havalarda, havanın ön cama gitmesine izin verir.

+ + Aracın bütün yönlendiricilerine havanın gitmesi.

I - Arka cam rezistans açma/kapatma butonu (eğer bu fonksiyon mevcut ise butona basıldığında kapı aynalarının buğu giderme/buz 
çözme fonksiyonu da devreye girer).
L - Yolcu tarafı sıcaklık ayar düğmesi.
M - SYNC fonksiyonu devreye alma butonu (sıcaklık ayarı) sürücü/yolcu tarafı (SENKRONİZASYON).
N - AUTO fonksiyonu devreye alma butonu (otomatik işlem).

NOTLAR
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AUTO modunda sistem otomatik olarak 
hava dağıtımını yönetir, L butonundaki led 
sönmelidir. Manuel olarak ayarlandığında, 
ayarlanan dağıtım şekli butonlar üzerinde-
ki LED'lerin yanması ile belirtilir.
Kombine fonksiyon modunda, önceden 
ayarlanan uygun butonlarla eş zamanlı 
olarak çalışma mümkündür. Aktif olan bir
fonksiyonun butonuna basılırsa, çalışma 
iptal olur ve ilgili buton söner. Manuel 
ayardan sonra tekrar otomatik hava 
dağıtımına geçmek için AUTO butonuna 
basınız.

Otomatik klima kontrol sistemi, aracın 
içinde yeterli konforu sağlamak için 
Start/Stop sistemini (araç durduğunda 
motor stop eder) yönetir. Özellikle zor 
iklim şartlarında, kompresörün devamlı 
olarak devreye girip çıkmasını önlemek 
için Start/Stop sisteminin çalışmasının 
sınırlandırılması tavsiye edilir. Aksi 
durumda camlarda hızlı buğulanma, nem 
birikmesi, yolcu bölmesinde koku oluşur.

Start/Stop sistemi devreye girdiğinde 
(motor çalışmıyor ve araç duruyor), 
otomatik iç sirkülasyon fonksiyonu, 
camların buğulanmasını önlemek için 
devreden çıkar,  daima dışarıdan hava 
alınır (kompresör çalışmamaktadır).
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I ELEKTRİK KUMANDALI CAMLAR
ELEKTRİK KUMANDALI CAMLAR

21)

Sürücü tarafı ön kapı
kumandaları

A: Ön sol camın açılması/kapatılması.

A: Ön sağ camın açılması/kapatılması.

C: Arka kapı elektrikli cam kumandala-

D: Arka sol camın açılması/kapatılması

E: Arka sağ camın açılması/kapatılması

Camların açılması

Camların kapatılması

Ön cam sıkışma önleme güvenlik 
sistemi
(bazı modellerde)

Elektrik kumandalı camların 
yeniden ayarlanması (reset’lenmesi)

Ayar işlemi yapılacak olan camı manuel 
olarak tamamen kapatınız.

33 J0A0078C
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Elektrikli camlar, kontak MAR (Kontak 
açık) konumunda iken, STOP konumuna 
çevrildikten veya uzaktan kumandalı 
mekanik anahtara sahip versiyonlarda, 
mekanik anahtar yerinden çýkartýldýktan 
sonra 3 dakika süre ile çalýþýr. Ön kapılar-
dan biri açıldığında fonksiyon devre dışı 
kalır.

Kumanda butonları kapı panellerinde 
bulunur. Sürücünün kapı paneli, tüm 
pencereleri çalıştırmak için kullanılabilir 
(şekil 33).

Kontak MAR (Kontak açık) konumunda 
olduğu sürece kapı camının açılması/kapa-
tılması hareketi "otomatik olarak devam" 
eder.

Kapı camının açılması/kapatılması hareketi 
"otomatik olarak devam" eder, "manuel" 
kullanım sadece cam kapatılırken gerçek-
leşir.

(bazı modellerde): Camın açılması ve 
kapatılması otomatik şekilde sürdürülür 
ve sıkışma önleyici sistem devreye alınır.

(bazı modellerde): Camın açılması ve 
kapatılması otomatik şekilde sürdürülür 
ve sıkışma önleyici sistem devreye alınır.

İstediğiniz camı açmak için butonlara 
basınız.
Butonlardan birine kısaca basıldığında cam 
kademeli olarak hareket edecektir. Eğer 
butona sürekli basılırsa camın açılma veya 
kapanma hareketi otomatik şekilde sürdü-
rülecektir.
Butona tekrar basmak, camlarý istenilen 
konumda durduracaktýr.

Kapatmak istediğiniz camın ilgili butonuna 
yukarı kaldırınız.
Camı kapatma aşaması cam açma aşaması 
ile aynı mantıkta yapılır.
Arka kapı camları sadece “kademeli” 
olarak kapatılabilir.

Camlar hareket ederken, aracınızın 
elektrik beslemesinde bir kesinti meydana 
gelirse, cam hareket mekanizmasının 
yeniden ayarlanması gerekir.
Bu ayar işlemi kapılar kapalı konumdayken 
ve her ayrı kapı için aşağıdaki gibi yürütül-
melidir:

Bu güvenlik sistemi camın kapanması 
esnasında bir engelin varlığını tespit edebi-
lir. Eğer böyle bir durum oluşursa, sistem 
camın hareketini durdurur ve konumuna 
bağlı olarak birkaç santimetre geri döner.
Sıkışma önleyici güvenlik fonksiyonu, 
camın manuel ve otomatik çalışması 
esnasında devreye girer.

rının devreye alınması/devreden çıkarılması



Cam en üst dayanma noktasına ulaş-
tıktan sonra, butonu 1 saniyeden fazla 
basılı tutunuz.

UYARI

21)

ELEKTRİK TAVAN
CAMI

22) 11)

KUMANDA BUTONLARI

34 J0A0224C
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      Elektrik kumandalý camlarýn uygun bir 
þekilde kullanýlmamasý tehlikelidir. Elektrik 
kumandalý camlarý kullanmadan önce, 
yolcularýn direkt olarak veya þahsi eþyalarý 
vasýtasý ile hareket halindeki camdan zarar 
görmeyeceklerinden emin olunuz. Araçtan 
indiðinizde (uzaktan kumandalı mekanik 
anahtara sahip modellerde), elektrik kuman-
dalý camlarýn yanlışlıkla çalýþtýrýlýp içerde 
kalanlarýn yaralanmasýný önlemek için kontak 
anahtarýný yerinden daima çýkartýnýz.

Elektrikli tavan camı iki cam panelinden 
oluşmaktadır (öndeki hareketli ve arkada-
ki sabit) ve ayrıca bir güneş tentesi bulun-
maktadır.
Tavan camı ve tentesi sadece kontak MAR 
(Kontak açık) konumunda iken çalışabilir.

Buton A (şekil 34): Ön cam panelindeki 
butona basılırsa tamamen açılacaktır. Tam 
açık pozisyonda butonu çekerseniz ön 
panel tamamen kapanacaktır. Otomatik 
açma ve kapama safhalarında A butonuna 
tekrar basarsanız tentenin hareketini 
durdurursunuz.
Buton B (şekil 34): Bu butona basarsanız, 
tente aracın arkasına doğru tam açılana 
kadar hareket edecektir. Tente tam 
açıkken B butonuna basınız: Tente tam 
kapanana kadar aracın ön tarafına doğru 
hareket etmeye başlayacaktır. Otomatik 
açma ve kapama safhalarında B butonuna 
tekrar basarsanız tentenin hareketini 
durdurursunuz.

Buton C (şekil 34): Butona basıp bıraka-
rak tavanı havalandırma konumuna getire-
bilirsiniz. Bu tip açılma tavanın pozisyonu-
na bakılmaksızın devreye alınabilir. 
Havalandırma esnasında C butonu üzerin-
deki herhangi bir basınç tavanın kapanma-
sını durdurur. 
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ACİL DURUMDA AÇMA/KAPATMA

Güneşliğin hareketi: İç trimdeki A 
koruyucu kapağını (şekil 35) çıkartınız.

Tavan camının hareketi: İç trimdeki 
B koruyucu kapağını (şekil 35) çıkartınız.

C anahtarını (şekil 35) bagaj bölmesin-
den alınız.

C anahtarını A yuvasına (tente hareketi 
için) veya B yuvasına (tavan camı hare-
keti için) takınız ve tavanı (veya güneşliği)
açmak için saat yönünde, tavanı (veya 
güneşliği) kapatmak için saat yönü ter-
sine çeviriniz.

BAŞLATMA (RESET’LEME) 
PROSEDÜRÜ

Açılır tavanı tam kapalı konuma getirin.
Kontağı STOP konumuna getirin ve 
10 saniye bekleyiniz.
Kontağı MAR (Kontak açık) konumuna 
getiriniz.

Buton A’ya kapatma konumunda 
basınız.
Butona en azından 10 saniye basınız, 
sonra tavan motorunun mekanik 
durma sesini duymalısınız.
A butonuna tekrar “kapatma konu-
munda” ve 5 saniye içinde basınız.
A basılı tutunuz: Bu konumda tavan 
otomatik açma ve kapama çevrimini 
yapacaktır. Aksi durumda işlemleri 
başlangıçtan itibaren tekrarlayınız.

Tavan tamamen kapanana kadar A 
butonunu basılı tutunuz: Başlatma 
prosedürü bitmiştir.

UYARI

22)

UYARI

11)

35 J0A00390C
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Tavan camı ve elektrikli güneşlik sıkışma 
önleyici güvenlik sistemi ile donatılmıştır. 
Sistem tavanın kapanması esnasında bir 
engel varsa tespit eder ve tavan camının  
hareketini durdurarak geriye çevirir.

Bir arızadan veya acil durum çalıştırmasın-
dan (bir önceki paragrafa bakınız) sonra 
tavan camının otomatik çalışması aşağıdaki 
gibi tekrar başlatılmalıdır.

Aşağıdaki işlemleri yapınız: 

Eğer kumanda butonları çalışmaz ise, 
tavan camı ve güneşlik manuel olarak 
aşağıdaki gibi hareket ettirilebilir:

      Araçtan ayrılırken (uzaktan kumandalı 
mekanik anahtarlı araç) anahtarı daima 
kontak ünitesinden çıkarınız. Aksi durumda 
araçta bulunan kişiler açılır tavanı yanlışlıkla 
çalıştırarak yaralanabilirler. Açılır tavanın yanlış 
kullanımı tehlikeli olabilir. Açılır tavanı 
çalıştırmadan once veya kullanırken  herhangi 
bir kişinin risk altında olmaması veya bir cismin 
arada kalmaması için daima kontrol ediniz.

      Tavan yük taşıma çapraz kuşak rayı 
kullanıyorsanız açılır tavanı açmayınız. Eğer 
üzerinde kar veya buz varsa açılır tavanı 
açmayınız. Hasar verebilirsiniz.



MySky AÇILIR TAVAN

12)

ELEKTRİKLİ KUMANDALI 
ÖN PANEL

Sıkışma önleyici sistem

PANELİN ÇIKARILMASI

Paneli çıkarınız (ön veya arka veya her 
ikisi).

36 J0A0225C
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Tavan ön ve arka olmak üzere iki 
panelden oluşmaktadır. Sürücünün seçi- 
mine bağlı olarak ayrı ayrı veya ardışık 
olarak açılabilir. 
Ön ve arka paneller, panellerin altındaki 
ilgili sembol ile ayırt edilebilir. 
DİKKAT Paneller üzerinde kalan kara 
karşı direnç gösterebilir. Her durumda 
aşırı kar temizlenmelidir.

Bazı modellerde, ön panel elektrik 
kumandalı olarak çalıştırılabilir. Sadece 
kontak MAR (Kontak açık) konumunda 
iken çalışır. Panel ileri/geri olarak ayarla-
nabilir ve havalandırma konumunda 
açılabilir. Butonlar ön tavan lambasına 
yakın bölgedeki trim üzerinde bulunmak-
tadır (şekil 36):

Ön panel açma kapama esnasında herhan-
gi bir engelin varlığını tespit edecek 
sıkışma önleyici bir güvenlik sistemine 
sahiptir. Böyle bir durum olduğunda 
sistem durur ve panelin hareketi derhal 
geriye döner.

DİKKAT Paneller sadece araç dururken 
çıkarılabilir. Arka panel sadece ön panel 
tam olarak kapandığında veya çıkarıldığın-
da sökülebilir.

Panelleri çıkarmak için aşağıdaki gibi 
hareket ediniz:

A butonu: Ön paneli strokunun 
sonuna kadar hareket ettirebilen 
açma/kapama butonu. Ön cam panelin-
deki butona basıldığında panel tamamen 
açılacaktır. Tam açık konumdayken 
butonu çektiğinizde panel tamamen 
kapanacaktır.

B butonu: Ön  panelin havalandırma 
konumu için açma butonu. Tavanı 
havalandırma konumuna getirmek için 
butona basınız ve bırakınız. Açılır 
tavanın konumuna aldırmaksızın  
havalandırma konumuna getirebilirsiniz. 
Havalandırma esnasında, buton üzerin-
deki herhangi bir basınç tavanın kapan-
masını durduracaktır. 

Yolcu kabininin içinden çalışınız, A 
anahtarını (şekil 37), B yuvasının (şekil 
38) içine yerleştiriniz, döndürünüz ve
          sembolüne  kadar döndürmeye 
devam ediniz. Aynı zamanda kapı 
kilidinin açılması için, tam olarak C 
kolunu (aynı panel üzerinde) sonuna 
kadar çekiniz. 

Paneli (veya her iki paneli) muhafaza 
kutusu (ileriki sayfalara bakınız) içine 
yerleştiriniz ve bu kutuyu da bagaj 
bölümüne yerleştiriniz.
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PANEL MUHAFAZA 
KUTUSU

Muhafaza kutusunu açınız, birinci B 
panelini yerleştiriniz (şekil 39), sonra 
ikinci C panelini yerleştiriniz.

Muhafaza kutusunu kapatınız ve bagajın 
içine düzgün bir şekilde yerleştiriniz.

Sonra kutuyu bagaj traversi üzerindeki 
sabitleme kancalarına sıkıca tutturunuz.

ACİL DURUMDA ÇALIŞTIRMA

İç trim üzerindeki A kapağını çıkarınız
(şekil 40).
B anahtarını A yuvasına takınız, tavanı 
açmak için saat yönünde, kapatmak için 
ters yönde çeviriniz.

UYARI

12)

37 J0A0272C

38 J0A0271C

39 J0A0416C

40 J0A0080C
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Tavan panellerini çıkardıktan sonra, 
bunlar muhafaza kutusu ile bagaj bölümü-
ne yerleştirilmelidir. Bu işlem aracın 
dışından aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

DİKKAT Kutu içine aşırı yükler yerleştir-
meyiniz, daha fazla bilgi için muhafaza 
kutusunun kendi dokümanlarına bakınız.

Eğer kumanda butonları çalışmıyorsa, 
tavan camı aşağıda açıklandığı gibi manuel 
olarak hareket ettirilebilir:

      Tavan yük taşıma çapraz kuşak ray 
kullanıyorsanız açılır tavanı açmayınız. Eğer 
üzerinde kar veya buz varsa açılır tavanı 
açmayınız. Hasar verebilirsiniz.



MOTOR KAPUTU
AÇILMASI
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

A kolunu ok ile gösterilen yöne doğru 
çekiniz (şekil 41).

B kolunu (şekil 42) okla gösterilen 
konuma getirin, motor kaputunu kal-
dırınız.

C kaput destek çubuğunu (şekil 43) D 
tutucusundan çıkarınız, sonra kaput 
üzerindeki E yuvasına takınız.

23) 24)

KAPATILMASI
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

25) 26)

41 J0A0068C

42 J0A0069C

43 J0A0070C
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Tek elinizle motor kaputunu yukarda 
tutunuz ve diğer elinizle de destek 
çubuğunu yuvadan (E) çıkartıp yeniden 
tutucusuna (D) geri yerleştiriniz.
Motor kaputunu motor bölmesinden 
yaklaşık 40 cm kadar alçaltınız ve 
ardından bırakınız, tamamen kapandı-
ğından emin olunuz. Eğer motor 
kaputu düzgün kapanmıyorsa aşağıya 
doğru bastırmayıp yeniden yukarı 
kaldırınız ve prosedürü tekrarlayınız.

DİKKAT Motor kaputunu açmadan önce, 
ön cam sileceklerinin cam üzerinden 
kaldırılmamış olmasına dikkat ediniz.

DİKKAT Güvenlik nedenlerinden dolayý, 
seyahat esnasýnda yeniden açýlmamasý için 
motor kaputu uygun þekilde kapatýlmalýdýr. 
Kaput çift kilitli sistem ile donatıldığı için 
(her bir kenar için bir adet), her iki 
kenarın da kapandığını kontrol etmelisiniz. 
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23)

24)

25)

26)

BAGAJ BÖLÜMÜ

BAGAJIN DIŞARDAN 
AÇILMASI

27)

Acil durumda içerden açma
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Arka şapkalıkları (bazı modellerde) çıkarı-
nız, arka koltuk başlıklarını sökünü ve 
koltukları tamamen yatırınız.

Tornavida yardımıyla sarı renkli kulak-
çığı (A-şekil 45) çıkarınız.
Ardından bagajın kilit açma dilini tetik-
leyecek şekilde tornavidayı şekil 46'da 
gösterilen B yuvasına yerleştiriniz.

44 J0A0253C

45 J0A0085C

46 J0A0214C
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      Destek çubuğu doğru konumlandırılma-
mışsa kaput şiddetli bir şekilde kapanabilir.

     Bu işlemleri araç hareketsiz konumdayken 
yapınız.

     Kaputu her iki elinizi kullanarak kaldırınız.
Kaputu kaldırmadan önce cam sileceklerinin 
kaldırılmamış olduğunu, aracın duruyor ve 
elektrikli park freninin çekili olduğunu kontrol 
ediniz.
     Güvenlik nedenlerinden dolayý, seyahat 
esnasýnda yeniden açýlmamasý için motor 
kaputu uygun þekilde kapatýlmalýdýr. Bu 
yüzden, her zaman düzgün þekilde kapatýlýp 
kapatýlmadýðýný ve tutucunun devrede olup 
olmadýðýný kontrol ediniz. Seyahat esnasýnda 
tutucunun düzgün þekilde devreye alýnmadýðýný 
tespit ederseniz, motor kaputunu kapatýnýz.

Bagaj elektrik kontrollü olarak açılır, araç 
hareket halindeyken devreye girmez.

Kilit açıldığında, bagaj A tutamağı ile (şekil 
44) dışarıdan açılabilir (kilidin açılması sesi 
duyulur) veya uzaktan kumanda üzerinde-
ki          butonuna basılarak açılabilir.



KAPATILMASI

BAGAJ BÖLÜMÜNÜN AYARI
(RESET’LENMESİ)

Bütün kapıları ve bagaj bölümü kapağını 
kapatınız.
Uzaktan kumandanın       butonuna 
basınız.
Uzaktan kumandanın       butonuna 
basınız.

BAGAJ BÖLÜMÜ
ÖZELLİKLERİ

Ayarlanabilir yük platformu

13)

Ayarlanabilir yük platformuna 
ulaşma ve hareket ettirilmesi

A kolunu tutunuz ve bir elinizle tutarak 
B platformunu kaldırınız.
Platform B’yi yan paneller ve E arka 
traverse üzerindeki D kılavuzlarına 
doğru bir şekilde yerleştiriniz (şekil 48).

47 J0A0086C

48 J0A0088C
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Bagaj kapağındaki tutamaktan çekiniz ve 
kapağı kapatınız.

DİKKAT Bagajı kapatmadan önce 
anahtarların sizde olduğunu kontrol 
ediniz. Bagaj otomatik olarak kilitlenir.

DİKKAT Akü çıkarılmış veya sigorta 
atmışsa, bagajın açma kapama mekanizma-
sı aşağıdaki gibi tekrar ayarlanmalıdır:

Çiftli yükleme bölmesine ulaşmak için A 
tutamağını (şekil 47) tutunuz ve B platfor-
munu bir elinizle tutarak yukarı doğru 
kaldırınız.
Yük platformunu alt pozisyondan üst 
pozisyona getirmek için aşağıdaki gibi 
hareket ediniz:

Platform iki farklı konumda olabilir: “eşik 
seviyesi” konumu ve “tamamen yükseltil-
miş” konum. Yük bölümünün altındaki 
alana ulaşmayı kolaylaştırmak için yük 
platformu eğik pozisyonda yerleştiri-
lebilir (arka koltuk sırtlığına doğru eğimli).

Yük platformu eğilebilir ve ıslak/kirli 
malzemelerin taşınması için faydalı olacak 
yıkanabilir plastik bir yüzeye sahiptir.
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27)

UYARI

13)
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Güç soketi
Bagaj bölmesinin sol tarafında yer almak-
tadır. Sadece kontak MAR (Kontak açık) 
konumunda iken çalışır.

DİKKAT Gücü 180 W’tan daha fazla olan 
cihazları sokete bağlamayınız. Uygun 
olmayan adaptörler kullanarak sokete 
zarar vermeyiniz.

    Bagaj kapağını açarken eşya rafının 
üstündeki nesnelere çarpmamaya dikkat 
ediniz.

      Platformun boyutları maksimum 70 kg 
dağıtılmış yükün (0 pozisyonunda) ve 40 kg 
(pozisyon 1’de) yüklenmesine izin verir, daha 
ağır cisimleri yüklemeyiniz.



GÖSTERGE PANELİNİN TANITIMI

37
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Bu bölüm aracınızın gösterge panelini 
anlamak ve doğru kullanmak için gerekli olan 
bilgileri içerir.

ÖN PANEL VE GÖSTERGELER............  38
EKRAN ......................................................  40
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR ...  43
  - Kırmızı uyarı lambaları ..............................  43
  - Sarı uyarı lambaları ....................................  47
  - Yeşil uyarı lambaları .................................  51
  - Mavi uyarı lambaları .................................  52
  - Kırmızı ekran sembolleri ...........................  52
  - Sarı ekran sembolleri .................................  55
  - Ekrana gelen mesajlar ..............................  61



ÖN PANEL VE GÖSTERGELER
.

ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGEYE SAHİP VERSİYONLAR

A. Devir saati – B. Dijital motor sıvısı sıcaklık göstergesi ve aşırı sıcaklık uyarı lambası  – C. Çok fonksiyonlu gösterge – D. Dijital yakıt seviye göster-
gesi ve rezerv uyarı lambası (        sembolünün sağ tarafındaki üçgen aracın yakıt doldurma kapağının olduğu tarafı belirtmektedir) – E. Kilometre 
saati (hız göstergesi) (kilometre saati parlaklık sensörünü içerir)

Sadece dizel motorlu modellerde bulunan uyarı lambası. Dizel modellerde ayrıca             sembolleri bulunur ve devir 
saatinin sınır değeri 6000 devir/dakikadır.

DİKKAT Gösterge paneli grafik aydınlatması versiyona göre değişebilmektedir.

49 J0A0005C

38

G
Ö

ST
ER

G
E 

PA
N

EL
İN

İN
 T

A
N

IT
IM

I

26-6-2014 10:11 Pagina 38



AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGEYE SAHİP VERSİYONLAR

A. Devir saati – B. Dijital motor sıvısı sıcaklık göstergesi – C. Çok fonksiyonlu gösterge – D. Dijital yakıt seviye göstergesi (        sembolünün sağ 
tarafındaki üçgen aracın yakıt doldurma kapağının olduğu tarafı belirtmektedir) – E. Kilometre saati (hız göstergesi) (kilometre saati parlaklık sensö-
rünü içerir)

Sadece dizel motorlu modellerde bulunan uyarı lambası. Dizel modellerde ayrıca             sembolleri bulunur ve devir 
saatinin sınır değeri 6000 devir/dakikadır.

DİKKAT Gösterge paneli grafik aydınlatması versiyona göre değişebilmektedir.

50 J0A0006C
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ÇOK FONKSİYONLU 
GÖSTERGE
Ekran aþaðýdakileri gösterir (şekil 51):

Göstergenin üst bölümü (A): Saat,
Vites değişim göstergesi (bazı modeller-
de), vites göstergesi (otomatik vitesli 
versiyonlarda), dış sıcaklık, pusula gös-
tergesi, tarih.

Göstergenin orta bölümü (B):
Araç hızı, uyarı mesajları / herhangi bir 
arıza göstergesi.
Göstergenin aşağı bölümü (C): 
Yapılan toplam kilometre (veya mil) ve 
arıza belirtilerinin sembolleri.

AYARLANABİLİR ÇOK
FONKSİYONLU GÖSTERGE
Ekran aþaðýdakileri gösterir (şekil 52):

Göstergenin üst bölümü (A): Saat, 
dış sıcaklık, pusula göstergesi, tarih.

Göstergenin orta bölümü (B):
Araç hızı, uyarı mesajları / herhangi bir 
arıza göstergesi.

Göstergenin aşağı bölümü (C):
Yapılan toplam kilometre (veya mil), 
motor soğutma sıcaklığı ve yakıt sevi-
yesi için dijital göstergeler.

VİTES DEĞİŞİM GÖSTERGESİ
(bazı modellerde)

KUMANDA BUTONLARI
Bunlar direksiyon simidinin sol tarafında 
bulunmaktadır (şekil 53).

51 J0A2004C

52 J0A2005C

53 J0A0189C
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GSI sistemi (Vites Değişim Göstergesi) 
kumanda paneli üzerinden bir gösterge ile 
vitesi değiştirmeyi önerir. GSI'de gösteril-
diğinde vitesin değiştirilmesi, sürücünün 
yakıt tasarrufu yapmasına yardımcı olur.
Gösterge üzerinde VİTES YÜKSELTME 
sembolü (      SHIFT) belirdiğinde, GSI 
daha yüksek bir vites seçmenizi öneriyor 
ve VİTES KÜÇÜLTME (      SHIFT) sembo-
lü ise daha düşük bir vites seçmenizi 
öneri-
yor demektir.
Gösterge panelindeki ibare, sürücü vites 
değiştirene kadar ya da sürüş koşulları 
tüketimi azaltmak için vites değiştirmenin
gerekli olmadığı bir duruma gelene kadar 
açık olarak kalmaktadır.



/

/

OK

Menü seçenekleri
Menü aşağıdakileri içerir:

SPEEDOMETER (Hız göstergesi)
VEHICLE INFO (Araç bilgisi)
DRIVER ASSIST (Sürüş yardımı)
FUEL ECO (Yakıt ekonomisi)
TRIP (Yolculuk)
STOP/START (Durdur/Çalıştır)
AUDIO (Ses)
ALERTS (Uyarılar)
DISPLAY SET-UP (Ekran ayarı)
VEHICLE SETUP (Araç ayarları)

Aracın Ayarları (Araç ayarlarının 
değiştirilmesi)
Bu fonksiyon aşağıdaki ayarları değiştir-
menizi sağlar:

"Display" (Ekran)
"Units" (Birimler)
"Clock & Date" (Saat ve Tarih)
"Security" (Güvenlik)
"Safety & Assistance" (Emniyet&Yardım)
"Lights" (Işıklar)
"Doors & Locks" (Kapılar&Kilitler).

Ekran

Birimler

Saat & Tarih

Güvenlik

Emniyet & Yardım

41

26-6-2014 10:11 Pagina 41

Bunlar sürücünün göstergenin ana menü-
sündeki maddeleri seçmesini sağlar (“Ana 
menü” paragrafına bakınız).

"Display" (Ekran) maddesini seçerek 
"Language" (Lisan), "See phone" (Telefon), 
"See navigation" (Navigasyon) ayarlarına/-
bilgilerine ulaşabilirsiniz.

"Units" (Birimler) maddesini seçerek 
ölçme birimini "US" (bazı pazarlarda 
vardır), “Metric” (Metrik), “Custom” 
(Özel) arasında seçebilirsiniz.

"Clock & Date" (Saat & Tarih) maddesini 
seçerek "Set time" (Saat ayarı), "Time 
format" (Saat format), “Set date” (Tarih 
ayarı) maddelerini ayarlayabilirsiniz.

Mümkün olan ayarlar için “Multimedya” 
bölümündeki  Uconnect™ paragrafına 
bakınız.

“Security” (Güvenlik) maddesini seçerek, 
“Passenger AIRBAG” (Yolcu HAVA 
YASTIĞI), “Speed Beep” (Hız uyarısı), 
“Seat belt buzzer” (Emniyet kemeri 
uyarısı), “Hill Start Assist” (Yokuşta kalkış 
desteği) ayarlarını yapabilirsiniz. “Yolcu 
HAVA YASTIĞI” fonksiyonu ön yolcu 
tarafı hava yastığını devreye almak / 
devreden çıkarmak için kullanılır. Yolcu 
koruması aktif:     ON  sembolü sabit 
olarak gösterge panelinde yanar. Yolcu 
koruması aktif değil:       OFF sembolü 
kontrol panelinde sabit olarak yanar. 

Menü maddeleri gösterge modu (büyük 
veya küçük harfler) gösterge tipine gore 
değişir.
Bazı seçenekler alt menüye sahiptir. 
NOT Uconnect™ sisteminde, bazı 
Menü maddeleri gösterge paneli ekranı 
üzerinde değil, ikinci ekran üzerinde 
gösterilir ve yönetilir (Uconnect™ 
paragrafına bakınız).

             : Bu butonlara basarak ve bıraka-
rak ana menü-alt menü maddelerine  
yukarı ve aşağı kaydırarak ulaşabilirsiniz.
               : Bu butonlara basarak ve bıra- 
karak bilgi ekranlarına ve ana menünün alt 
menü maddelerine ulaşabilirsiniz.     buto- 
nu ana menüden çıkmaya da izin verir.

          : Bilgi ekranlarına veya ana menünün 
alt menü maddelerine bu butona basarak 
ulaşabilirsiniz. Butonu 1 saniye için basılı 
tutarak seçilen fonksiyonlar başlatılabilir.
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I Işıklar

Kapılar & Kilitler

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu 
göstergeye sahip versiyonlar

YOL BİLGİSAYARI
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"Lights" (Işıklar)  maddesini seçerek: "Ambient 
lighting" (Ortam aydınlatma), "Follow me" 
(Beni eve kadar izle), "Headlights while 
opening" (Açılırken Farlar), "Headlight sensor" 
(Far sensörü), "High Beams Auto Dim" (Uzun 
far otomatik karartma), "Daytime Lights" 
(Gündüz sürüş farları), "Cornering lights" (Viraj 
ışıkları) ayarlarını yapabilirsiniz.

“Yol Bilgisayarý” aracın kullaným durumuna 
göre bilgi verir (kontak MAR (Kontak 
açık) konumundayken). 
Bu fonksiyon aracın iki ayrý ve baðýmsýz 
“Trip A” ve “Trip B” yolculuğundan 
oluþmaktadýr.
“Trip A” fonksiyonu, "Distance travelled 
A" (A gidilen yol), "Average consumption 
A" (A ortalama tüketim), "Journey time 
(driving time) A" (A seyahat süresi) 
değerlerini gösterir.
“Trip B” fonksiyonu,  "Distance travelled 
B" (B gidilen yol), "Average consumption 
B" (B ortalama tüketim), "Journey time 
(driving time) B" (B seyahat süresi) değer-
lerini gösterir.
“Trip B” fonksiyonu devre dýþý býrakýlabilir.
Her iki fonksiyon da sýfýrlanabilirdir (sýfýrla-
ma - yeni yolculuk baþlangýcý).

"Trip A" ve "Trip B” değerlerini tekrar 
başlatmak için direksiyon simidi üzerinde 
bulunan OK butonunu basılı tutunuz.
NOT: “Range” (Menzil) ile “Instantaneous 
fuel consumption" (Anlık tüketim) fonksi-
yonu sýfýrlanamaz.

"Doors & Locks" (Kapılar&Kilitler) maddesini 
seçerek: "Autoclose" (Oto. kapatma), "Auto 
unlock on exit" (Çıkışta kilitlerin otomatik 
açılması), "Flash Lights w/Lock" (Kilitlerken 
lambaların yanması), "Horn with Lock" 
(Kilitlerken kornanın çalması), "Horn w/Remo-
te Start" (Korna uzaktan çalıştırma), "Remote 
Unlock" (Uzaktan kilitlerin açılması) (Pasif Giriş 
olmayan tiplerde), "Door Unlock" (Kapı 
Kilitlerinin Açılması) (Pasif Giriş mevcut model-
lerde), "Passive Entry" (Pasif Giriş) ayarları 
yapılabilir.

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye 
sahip versiyonlarda aşağıdaki fonksiyonlar 
uygulanabilir: “Display” (Ekran) (sadece 
“See phone” (Telefon) ve “See navigati-
on” (navigasyon) seçilebilir), “Security” 
(Güvenlik) ve “Safety & Assistance” 
(Emniyet & Yardım) (sadece “Buzzer 
volume” (Uyarı sesi) seçilebilir). Bütün 
diğer maddeler Uconnect™ sistemi 
ekranında gösterilecek ve yönetilecektir.



UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

GÖSTERGE PANELİNDEKİ UYARI LAMBALARI
Kırmızı uyarı lambaları

Uyarı Lambası Anlamı

DÜÞÜK FREN HÝDROLÝÐÝ SEVÝYESÝ / ELEKTRİKLİ EL FRENÝ ÇEKÝLÝ
Düþük fren hidroliði seviyesi

Elektrikli el freni çekili
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DİKKAT Her bir arýza gösterimi, varsa gösterge panelindeki ilgili uyarý mesajý ve sesli uyarý ile belirtilir. Bu gösterimler tedbir amaçlýdýr 
ve araçta herhangi bir arýza durumu söz konusu olduðunda sürücünün hýzlýca yapmasý gereken iþlemi gösterme hedefi taþýr. Arýza belirtisi 
durumunda, bu bölümde bulunan bilgilere başvurunuz.

DÝKKAT Ekranda bildirilen arýza gösterimleri iki kategori altýnda toplanýr: Çok ciddi ve daha az ciddi arýzalar. Çok ciddi arýzalar tekrarla-
nan ve uzun süre devam eden uyarý “çevrimi” ile bildirilir. Daha az ciddi arýzalar sýnýrlý bir uyarý “çevrimi” ile bildirilir. Bu “çevrim” durdu-
rulabilir: Bu durumda ise arýza giderilene kadar arýza simgesi ekranýn alt tarafýnda durmaya devam eder.

Devrede olasý bir sýzýntýdan dolayý fren hidroliðinin asgari seviyenin altýna düþmesi durumunda uyarý 
lambası yanar. Fren hidrolik sıvı seviyesini tamamlayınız ve uyarı lambasının sönüp sönmediğini 
kontrol ediniz. Yanmaya devam ederse yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Uyarý lambasý, el freni çekili olduðunda yanar. El frenini devre dışı bırakınız ve uyarı lambasının sönüp 
sönmediğini kontrol ediniz. Yanmaya devam ederse yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
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EBD (FREN SİSTEMİ) ARIZASI

HİDROLİK DİREKSİYON ARIZASI

44

26-6-2014 10:11 Pagina 44

Uyarı Lambası Anlamı

Motor çalýþýyorken         (kırmızı)  ve       (sarı) uyarý lambalarının birlikte yanmasý EBD sisteminde 
bir arýza olduðunu bildirir. Bu durumda þiddetli bir frenleme esnasýnda arka tekerlekler zamanýndan 
önce kilitlenebilir ve kaymaya yol açabilir. Bazý modellerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
Sistemi kontrol ettirmek için, aracınızı en yakýn Jeep servisine kadar çok dikkatli bir þekilde kullana-
rak götürünüz.

Eğer uyarı lambası (veya ekran üzerinde sembol) yanık kalıyorsa, direksiyon desteği alamayacaksınız, 
direksiyonu çevirmek için gereken güç artacaktır bununla birlikte direksiyonu çevirmek mümkündür.  
Bazı modellerde ekranda ilgili bir mesaj görüntülenecektir. En kısa zamanda yetkili bir Jeep servisi ile 
temasa geçiniz.



HAVA YASTIĞI ARIZASI

28) 29)

EMNİYET KEMERLERİ BAĞLI DEĞİL

UYARI

28)

29)
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Uyarı Lambası Anlamı

Eðer hava yastýðý sisteminde bir çalýþma arýzasý varsa uyarý lambasý sürekli olarak yanar. Bazý modeller-
de ekranda ilgili mesaj da gösterilir.

      Kontağý MAR (Kontak açık) konumuna ilk çevirdiðinizde         uyarý lambasý yanmýyor veya seyahat esnasýnda yanýyorsa, (bazý modellerde 
ekranda ilgili mesaj ile birlikte) güvenlik sistemlerinde bir arýza mevcut demektir. Bu durumda herhangi bir çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve 
ön gergiler tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda da kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kontrol ettirmek için Jeep yetkili servisi ile baðlantý kurunuz.

           uyarı lambasındaki bir arıza,        uyarı lambasının yanıp sönmesi ile gösterilir. Bu durumda, uyarı lambası güvenlik sistemlerinde bir 
hatayı göstermeyebilir. Devam etmeden önce, sistemin derhal kontrol edilmesi için bir Jeep servisi ile iletişime geçiniz.

Sürücü veya yolcu emniyet kemeri bağlanmamış ve araç hareketsiz ise uyarı lambası sabit olarak 
yanar. Araç hareket halinde iken ön emniyet kemerleri bağlanmamış ise, uyarı lambası yanıp söner 
ve sesli bir uyarı duyulur.
Bu durumda emniyet kemerini bağlayınız.
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MOTOR SOÐUTMA SIVISI SICAKLIÐI ÇOK YÜKSEK
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Uyarı Lambası Anlamı

Uyarı lambası, motor aşırı ısındığında yanar. Ekranda ilgili mesaj görüntülenir.
Normal sürüþ durumunda: Aracı durdurup, motoru stop ediniz ve soðutma sıvısının MIN referansýnýn altýnda 
olup olmadýðýný kontrol ediniz. Diðer bir ifadeyle motorun soðumasý için birkaç dakika bekleyiniz, sonra kapaðý 
yavaþ ve dikkatli bir þekilde açýnýz, soðutma sıvısıyla tamamladýktan sonra haznedeki seviyenin MIN ve MAX 
iþaretleri arasýna gelip gelmediðini kontrol ediniz. Gözle sýzýntý kontrolü yapýnýz. Motoru tekrar çalýþtýrdýðýnýzda 
uyarý lambasý yanarsa, yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
Zor þartlarda kullanýmda (örneðin yokuþ yukarý römork çekiyor veya araç tam yüklü iken): Yavaþlayýnýz, eðer 
uyarý lambasý sürekli yanarsa, aracı durdurunuz. Motoru çalýþýr durumda 2 veya 3 dakika býrakýnýz ve motor 
soðutma sıvısının sirkülasyonunu hýzlandýrmak için, hafifçe gaza basýnýz ve motoru stop ediniz. Önceden açýklandýðý 
gibi uygun soðutma sıvısı seviyesini kontrol ediniz.
DÝKKAT Zor þartlarda kullaným durumunda, motoru durdurmadan önce motor çalýþýr durumda iken bir kaç 
dakika hafifçe gaza basýnýz.



Sarı uyarı lambaları

LASTİK BASINCI İZLEME SİSTEMİ (TPMS)
Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) arızası

Düşük lastik basıncı

ABS ARIZASI
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Uyarı Lambası Anlamı

Lastik basıncı izleme sisteminde bir arıza tespit edildiğinde uyarı lambası yanar. Bu durumda mümkün 
olan en kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz. Bir veya daha fazla tekerlek sensor olmadan 
takılırsa, ekran başlagıç şartları oluşturulana (reset’lenene) kadar bir uyarı mesajı gösterecektir.
DİKKAT Bir veya daha fazla düşük basınçlı lastikle kullanmaya devam etmeyiniz, kullanımı tehlikeli 
olur. Sert frenleme ve manevradan kaçınınız, aracı durdurunuz. Lastiği tamir kitini kullanarak 
onarınız ve Jeep yetkili servisi ile en kısa sürede temasa geçiniz.

Uyarı lambası lastik basıncının önerilen basınçtan düşük olduğunu ve/veya yavaş basınç kaybı yaşan-
dığını belirtmek için yanar. Bu koşullarda, optimum lastik kullanım süresi ve yakıt tüketimi garanti 
edilemeyebilir.
İki veya daha fazla lastik yukarıda belirtilen durumdaysa, ekran sırayla herbir lastik için uyarı göstere-
cektir.
Her durumda ekranda “El kitabına bakınız” mesajı görülürse, “Teknik Bilgiler” bölümündeki “Teker-
lekler” paragrafına bakınız ve buradaki uyarılara dikkat ediniz

Uyarý lambasý sistem etkisiz veya arýzalý olduðunda yanar. Bu durumda, fren sisteminin performansý 
deðiþmez, fakat ABS sisteminden yararlanýlamaz. Bazý modellerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir. 
Dikkatli olunmasý ve yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçilmesi gerekir. 
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ESC (ELEKTRONİK STABİLİTE KONTROL) SİSTEMİ
ESC sisteminin devreye alınması
Sistemin devreye girişi uyarı lambasının yanıp sönmesiyle anlaşılır: Bu aracın kritik stabilitede ve tutunma 
şartlarında olduğunu gösterir.

ESC sistem arızası
Eğer uyarı lambası sönmez ve motor çalışırken yanmaya devam ederse, bu ESC sisteminde bir arıza olduğunu 
belirtir. Jeep yetkili servisi ile temasa geçiniz.

Yokuşta Kalkış desteği arızası
Yokuşta kalkış desteği sisteminde bir arıza olması durumunda uyarı lambası yanar.
En kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

AKTİF GÜVENLİK SİSTEMLERİNİ KISMİ / TAM OLARAK DEVREDEN ÇIKARMA
Uyarı lambası, bazı aktif güvenlik sistemlerinin kısmen veya tamamen devreden çıktığını belirtmek amacıyla yanar. 
Sistemler tekrar devreye girdiğinde uyarı lambası söner.

ARKA SİS LAMBASI
Arka sis lambaları yandýðýnda uyarý lambası devreye girer.

ELEKTRİKLİ PARK FRENİ ARIZASI
Elektrikli park freninde bir arıza tespit edildiğinde uyarı lambası yanar. Ekran ilgili mesajı gösterir. 
Jeep yetkili servisi ile en kısa sürede temasa geçiniz.

30)
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UYARI

30) Sert frenlemede bir problem varsa arka tekerlekler kilitlenebilir ve araç yoldan çıkabilir.

Uyarı Lambası Anlamı



ENJEKSİYON/EOBD SİSTEMİ ARIZASI

14)

UYARI

14) Eðer kontak MAR (Kontak açık) konumuna getirildiğinde         uyarý lambasý yanmaz veya sürüþ esnasýnda sabit olarak yanar veya devamlı yanýp söner ise
 (bazı modellerde ekranda mesaj ile birlikte) derhal yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
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Uyarı Lambası Anlamı

Eðer uyarý lambasý sönmez veya seyahat esnasýnda yanar ise enjeksiyon sisteminde arıza var demektir.
Sürekli yanmasý: Egzozda yüksek emisyonlara yol açan besleme/ateþleme sistemi arýzasý, olasý performans 
düþüklüðü, düþük sürüþ kalitesi ve yüksek tüketim seviyeleri anlamýna gelmektedir.
Bazý modellerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
Bu koþullar altýnda, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek süratlere çýkýlmadan yola devam edilmesi mümkün-
dür. Uyarý lambasý yanarken (flaş yaparak yanıp sönerken) seyahate devam edilmesi hasara sebep olabilir. 
En kýsa zamanda yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
Yanýp sönme: Katalitik konvertörün hasar görmüþ olabileceðini belirtir. Uyarý lambasý yanýp sönmeye baþlarsa, 
yanýp sönmeyi durdurana kadar motorun devrini düþürmek için gaz pedalýný býrakmak gerekir; baþka yanýp sönme-
lere sebep olabilecek sürüþ þartlarýndan kaçýnarak normal bir hýzda yola devam ediniz ve en kýsa zamanda yetkili 
bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
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YAKIT REZERVÝ/SINIRLI MENZİL

15)

ISITMA BUJÝLERÝ ÖN ISITMA ARIZASI (Dizel modellerde)

ŞERİT ALGILAMA SİSTEMİ
Çok fonksiyonlu göstergeye sahip versiyonlarda

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip versiyonlarda

UYARI

15) Uyarı lambası (ya da ekrandaki sembol) sürüş esnasında yanarsa yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
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Uyarı Lambası Anlamı

Depoda 5 ile 7 litre yakıt kaldığında uyarı lambası yanar. 
Yaklaşık 50 km menzil kaldığında bazı modellerde ilgili bir mesaj ekranda görüntülenecektir.

Isıtma bujileri ön ısıtma sisteminde bir arızanın varlığını bildirmek için uyarı lambası yanıp-sönecektir (bazı 
versiyonlarda ekranda bir mesajda görülecektir).
Bu durumda yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Uyarı lambası aşağıdaki gibi yanar:
Uyarı lambasının devamlı yanması (beyaz): Sistem devrede fakat şerit sınırları tespit edilmedi (şeritler gri).
Uyarı lambası yanıyor ve yanıp-sönüyor (sarı): Araç şeride yaklaştı ve geçmek üzere.
Uyarı lambası devamlı olarak yanıyor (yeşil): Sistem her iki şeridin sınırlarını tespit etti. Eğer şerit istenmeden 
geçilirse sistem direksiyona müdahalede bulunacak.

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip modellerde, uyarı lambası ekranın üst sol bölgesinde ilgili grafik 
sembol ile kenarda gösterilir. Bu semboller çok fonksiyonlu göstergeye sahip modellerle aynı mantığa göre 
çalışırlar (bir önceki paragrafa bakınız).



Yeşil uyarı lambaları

YAN LAMBALAR VE KISA FARLAR

OTOMATİK UZUN FARLAR
Otomatik uzun farlar devreye alındığında uyarı lambası yanar.

ÖN SİS FARLARI
Ön sis farları devreye alındığında uyarı lambası yanar.

SOL SİNYAL LAMBASI

SAĞ SİNYAL LAMBASI
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Uyarı Lambası Anlamı

Uyarı lambalarý, kumanda kolu aşağı doðru hareket ettirildiðinde veya dörtlü flaþör butonuna basýldýðýnda, sağ 
sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner.

Park lambaları veya kısa farlar yandığı zaman uyarı lambası yanar.
Fonksiyon, kontak STOP konumuna getirildikten sonra farların 30, 60 veya 90 saniye yanmasına izin verir (Bkz. 
“Beni eve kadar izle” (Follow me home) fonksiyonu).

Uyarı lambalarý, kumanda kolu yukarý doðru hareket ettirildiðinde veya dörtlü flaþör butonuna basýldýðýnda, sol 
sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner.
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I Mavi uyarı lambaları

UZUN FARLAR
Uzun farlar yakýldýðýnda uyarý lambasý yanar.

EKRANDAKİ SEMBOLLER
Kırmızı ekran sembolleri

DÜŞÜK MOTOR YAĞI BASINCI

16)

PARKSENSE (PARK SENSÖRÜ) SİSTEMİ ARIZASI

HAVA YASTIĞI ARIZASI

UYARI

16)         uyarý lambasý seyir halinde iken yanarsa motoru hemen durdurunuz ve yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
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Uyarı Lambası Anlamı

Sembol Anlamı

Yağ basıncı yetersizse  sembol ekrandaki mesajla birlikte görülür.

DİKKAT Arıza çözülene kadar aracı kullanmayınız. Sembolün yanması motordaki yağ miktarını göstermez, yağ 
seviyesi manuel olarak kontrol edilmek zorundadır.

Bu sembol ParkSense (Park sensörü) sisteminde bir arıza oluşursa yanar. En kısa zamanda Jeep yetkili servisi ile 
temasa geçiniz.

Eðer hava yastýðý sisteminde bir çalýþma arızasý varsa uyarý lambasý sürekli olarak yanar. Ekranda ilgili bir mesaj 
gösterilir. En kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.



ALTERNATÖR ARIZASI

KAPI AÇIK

MOTOR KAPUTU DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE KAPANMAMIŞ

BAGAJ KAPAĞI DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE KAPANMAMIŞ

HIZ LİMİTİ AŞILDI

OTOMATİK VİTES KUTUSU ARIZASI

17)
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UYARI

17) Bu sembol yanarken aracı kullanmak vites kutusuna ağır hasar verebilir. Yağ aşırı ısınmış olabilir. Yüksek sıcaklıktaki motor veya egzoz elemanları 
ile temas edilmesi yangına sebep olabilir.

Sembol Anlamı

Bu sembol  alternatörle ilgili bir problem oluşursa yanar. En kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Bu sembol ekran menüsü vasıtasıyla ayarlanan hız limiti (örneğin 120 km/saat) aşıldığında  yanar. Bazı modellerde 
bir sesli uyarı ile birlikte bir mesaj görüntüye gelir.

Bu sembol otomatik viteste bir arıza oluştuğunu belirtmek için yanar (ekranda bir mesaj ve sesli uyarı birlikte). 
En kısa zamanda yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Bir veya daha fazla kapı veya bagaj düzgün şekilde kapanmadığında uyarı lambası yanar. Herhangi bir kapı açık ve 
araç hareket ediyorsa, bir uyarı sesi duyarsınız.

Bu sembol motor kaputu düzgün şekilde kapanmadığı zaman yanar. Kaput açık ve araç hareket ediyorsa bir uyarı 
sesi duyulur. Kaputu düzgün şekilde kapatınız.

Bu sembol bagaj kapağı düzgün şekilde kapanmadığı zaman yanar. Kapak açık ve araç hareket ediyorsa bir uyarı 
sesi duyulur. Bagaj kapağını düzgün şekilde kapatınız.
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AŞIRI MOTOR YAĞI SICAKLIĞI
Bu sembol motor yağı aşırı ısındığında yanar. 18)

ÖNDEN ÇARPMA UYARI SİSTEMİ DEVAMLI ARIZASI
Bu sembol Önden Çarpma Uyarı sisteminde daimi bir arıza oluştuğunda (ekrandaki mesajla birlikte) 
yanar. 

En kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

UYARI

18) Aracı kullanırken bu sembol yanarsa, aracı ve motoru hemen durdurunuz.
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Sembol Anlamı



Sarı renkli ekran sembolleri

SENTRY KEY (ANAHTAR) ARIZASI / HIRSIZLIK GİRİŞİMİ
Sentry Key sistem arızası

Hırsızlık girişimi

YAKIT KESME SİSTEMİ DEVREDE

YOLDA MUHTEMEL BUZLANMA

MOTOR YAĞ BASINÇ SENSÖRÜ ARIZASI
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Sembol Anlamı

Bu sembol Sentry Key sisteminde bir arıza oluşursa yanar. En kısa zamanda yetkili bir Jeep servisi ile temasa 
geçiniz.

Bu sembol kontak MAR (Kontak açık) konumuna getirildiğinde, ekrandaki mesajla birlikte alarm sisteminin tespit 
ettiği muhtemel hırsızlık girişimini bildirmek için yanar.

Motor yağ basınç sensörü arıza yaptığında, sembol ekrandaki mesajla birlikte devamlı olarak yanar. 

Dış hava sıcaklığı 3°C'ye veya daha aşağısına düştüğünde sembol yanar (göstergede bir mesaj ile birlikte).
DİKKAT Dış sıcaklık sensörü arızalanırsa, ekranda sıcaklık değeri yerine “tire” işaretleri (- - -) şeklinde çıkar.

Sembol “Yakıt kesme sistemi” devreye girdiği zaman yanar (ekrandaki mesajla birlikte). Yakıt kesme sistemini 
tekrar devreye almak için “Acil durumda yapılacaklar” bölümündeki “Yakıt kesme sistemi” paragrafına bakınız. 
Yakıt tedariğini devreye almak hala mümkün değilse, yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
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ÖNDEN ÇARPIŞMA UYARI SİSTEMİNİN DEVREDEN ÇIKARILMASI

YAĞMUR SENSÖRÜ ARIZASI

STOP/START (DURDUR/BAŞLAT) SİSTEMİ ARIZASI

ANAHTARSIZ GİRİŞ VE SÜRÜŞ (KEYLESS ENTER-N-GO) SİSTEMİ ARIZASI

YAKIT KESME SİSTEMİ ARIZASI

HIZ SINIRLAYICI ARIZASI
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Sembol Anlamı

Yağmur sensöründe arıza tespit edilmesi halinde sembol yanar (ekranda ilgili bir mesajla birlikte). En kısa sürede 
yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Sembol (veya göstergedeki uyarı lambası), Önden Çarpma Uyarı sistemi devreden çıkarılırsa yanar. 

Sistem Start/Stop sisteminde bir arıza oluşursa yanar. Ekran ilgili mesajı gösterir. En kısa sürede yetkili bir Jeep 
servisi ile temasa geçiniz.

Anahtarsız giriş ve sürüş sisteminde bir arıza oluşursa, sembol ekrandaki mesajla birlikte yanar. En kısa sürede 
yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Yakıt kesme sisteminde bir arıza oluştuğunda sembol ekrandaki bir mesajla birlikte yanar. En kısa sürede yetkili 
bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Hız sınırlayıcı sisteminde bir arıza olduğunda sembol yanar. Problemin çözümü için yetkili bir Jeep servisi ile 
temasa geçiniz. 



PARKSENSE (PARK SENSÖRÜ) SİSTEM ARIZASI

ŞERİT ALGILAMA SİSTEMİ ARIZASI

KÖR NOKTA İZLEME SİSTEMİ

OTOMATİK UZUN FAR ARIZASI
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Sembol Anlamı

ParkSense (Park sensörü) sisteminde bir arıza olduğunda sembol yanar. En kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile 
temasa geçiniz.

Sembol otomatik uzun farlarda bir arıza oluştuğunda yanar. En kısa zamanda yetkili bir Jeep servisi ile temasa 
geçiniz.

Kamera engellenmiş: Ön cam kirliyse sembol yanar, bu durum kameranın çalışmasını olumsuz yönde etkiler. 
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip araçlarda, araç sembolü ekranın üst sağ bölgesinde görülür. Bu 
durumda ön camı yumuşak temiz bir bez ile çizmemeye dikkat ederek siliniz. Eğer arıza devam ediyorsa, en kısa 
zamanda yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
Şerit algılama sistem arızası: Şerit algılama sisteminde arıza oluştuğunda da bu sembol yanar. Bu durumda 
en kısa zamanda yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Sensör arızası: Kör nokta izleme sistemi sensöründe bir arıza oluştuğunda sembol yanar (bazı modellerde 
ekrandaki mesajla birlikte). Bu durumda kapı aynalarındaki LED’ler devamlı olarak yanacaktır. Bir sesli sinyalde 
duyulacaktır. Tamponu herhangi bir  olası engelden kurtarınız veya temizleyiniz.
Sistem çalışmıyor: Kör nokta izleme sistemi çalışmıyorsa, sembol yanar (bazı modellerde ekrandaki mesajla 
birlikte). Bu durumda kapı aynalarındaki LED’ler devamlı olarak yanacaktır. Sistem arızası, düşük akü voltajı veya 
elektrik sistemindeki diğer arızalardan kaynaklanabilir. Elektrik sisteminin kontrol edilmesi için en kısa zamanda 
yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU YAĞI SICAKLIĞI ÇOK YÜKSEK

ÇEKİ KANCASI ARIZASI

SES SİSTEMİ ARIZASI

KARANLIK SENSÖRÜ ARIZASI

DİZEL FİLTRESİNDE SU VAR (dizel modelleri)

19)

UYARI

19) Yakıt sisteminde su olması enjeksiyon sistemine zarar verebilir ve motorun düzensiz çalışmasına sebep olur. Eğer        sembolü ekrandaki mesajla birlikte 
belirirse sistemdeki suyu boşaltmak için Jeep yetkili servisi ile en kısa sürede temasa geçiniz. Yukarıdaki belirtiler yakıt aldıktan hemen sonra ortaya çıkarsa 
depoya muhtemelen su girmiştir. Motoru durdurunuz ve acilen yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz. 
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Sembol Anlamı

Özellikle yoğun kullanımdan sonra vites kutusu aşırı ısındığında bu sembol yanar. Bu durumda motor performans 
sınırlaması devreye girer. Motoru kapatınız veya rölanti devrinde sembolün sönmesini bekleyiniz.

Çekme kancası elektrik arızasını bildirmek için bu sembol yanar. En kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile temasa 
geçiniz.

Ses sisteminde bir arıza oluştuğunda sembol yanar. En kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Karanlık sensörü arızasında sembol ekrandaki mesajla birlikte belirir. En kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile 
temasa geçiniz.

Sembol dizel filtresinde su olduğunu belirtmek için sürüş esnasında ekrandaki mesajla birlikte devamlı olarak 
yanar.



MOTOR YAĞ KALİTESİ DÜŞÜK
(bazı modellerde)

20) 21)

UYARI

20) Sembol yandıktan sonra, asla 500 km’yi geçirmeden mümkün olan en kısa sürede motor yağı değiştirilmelidir. İlk 500 km içinde yağının değiştirilmemesi 
motorda ciddi hasara ve garantinin geçersiz olmasına sebep olur. Unutmayınız ki uyarı lambasının yanması motor yağ seviyesi düşük anlamında değildir, 
yani motor yağı eklemenize gerek yoktur.

21) Sembol sürüş esnasında yanarsa yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
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Sembol Anlamı

Dizel modeller: Bazı modellerde bu sembol ekrandaki ilgili mesajla birlikte belirir. Sembol 3 dakikalık periyod-
larla 5 saniye için yağ değişene kadar belirir. 
Sembol, problem çözülene kadar yanmaya devam eder.
Benzinli modeller: Sembol yanar ve sonra ekran çevrimi tamamlandığında söner.
DİKKAT Sembol ilk defa belirdikten sonra, motorun her çalıştırılışında yukarıda belirtildiği gibi motor yağı 
değiştirilene kadar yanacaktır. Bazı modellerde ilgili mesajda ekrana gelecektir. Eğer sembol yanıp sönerse,  bu 
araçta bir arızayı işaret etmez, aracın normal kullanımdan dolayı yağının değiştirilmesi gerektiğini belirtir.
Motor yağının bozulması, araç kısa mesafelerde ve motor çalışma sıcaklığına gelmeden kullanıldığında hızlanır.
En kısa sürede yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.
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DIÞ LAMBA ARIZASI

DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİNİN (DPF) TEMİZLENMESİ DEVAM EDİYOR (sadece DPF'li dizel modellerde)

22)

UYARI

22) Daima trafik şartları, yol ve hız limitlerine uygun bir hızda aracı kullanınız. Dizel partikül filtresi (DPF) lambası yandığında bazen motor kapanabilir; 
temizleme sürecinin devamlı olarak kesilmesi yağın erken bozulmasına sebep olabilir. Bu nedenle, motoru kapatmadan önce yukarıdaki talimatlara 
uyarak uyarı lambasının sönmesini beklemek her zaman tavsiye edilir. Araç dururken (yol yapmaz iken), dizel partikül filtresi (DPF) temizlenme sürecinin 
tamamlanmasını beklemek iyi bir fikir değildir.
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Sembol Anlamı

Aþaðýda belirtilen lambalardan biri arýzalandýðýnda sembol yanar: Gündüz sürüş farları, römork sinyal lambaları 
(mevcutsa), römork lambaları (mevcutsa), yan lambalar, sinyal lambaları, sis lambaları, geri vites lambaları, fren 
lambaları, plaka lambaları.
Bu lambalarla ilgili arýzalarýn sebebi þunlar olabilir: Bir veya daha fazla ampulün yanýk (patlamış) olmasý, sigortanýn 
yanýk (atık) olmasý veya elektrik baðlantýsýnýn arızalı olmasýdýr.

Temizleme süreci ile dizel partikül filtresinin (DPF) partiküllerden temizlenmesine gerek olduğunu sürücüye 
belirtmek için sembol yanık kalır.
Her dizel partikül filtresi (DPF) temizleme sürecinde sembol yanmaz, fakat sadece sürüş şartları gerektiğinde 
uyarmak için yanar. Temizleme süreci bitene kadar araç hareket halindeyse sembol sönecektir. Süreç normal 
olarak 15 dakika sürer. İşlemin tamamlanması için optimum şartlar, aracı 60 km/s hızla, 2000 dev/dakikanın 
üzerinde kullanmaktır.
Uyarı lambası yanarsa, araç arızalı demek değildir, yani aracı servise götürmeye gerek yoktur. Bazı modellerde 
sembol yandığında ilgili mesaj ekranda belirir.



Ekrana gelen mesajlar

Ekrandaki mesajlar

SERV 4WD
DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ ARIZASI

"SERVICE" (SERVİS) MESAJI 
(PERİYODİK BAKIM)

PERİYODİK BAKIM (SERVİS)
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Bu uyarı dört tekerlekden çekiş sistemi arıza yaptığında belirir. En kısa zamanda yetkili bir Jeep 
servisi ile temasa geçiniz.

Periyodik bakım zamanı yaklaştığında, kontak MAR (Kontak açık) konumuna çevrildiğinde 
ekranda “Servis” kelimesi ve servis için kalan kilometre/mili veya günü belirtilir. 
Jeep yetkili servisi ile temasa geçiniz.
“Periyodik Bakım Planı”ndaki işlemler yapılacak ve ekrandaki mesaj kalkacaktır. 



GÜVENLİK SİSTEMLERİ

62
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Okuyacağınız bu bölüm oldukça önemlidir. Bu 
bölüm, aracın donanımını ve onları doğru 
şekilde nasıl kullanmanız gerektiğine yönelik 
talimatları içeren güvenlik sistemlerini 
açıklamaktadır.

AKTİF GÜVENLİK SİSTEMLERİ ............  63
YARDIMCI SÜRÜŞ SİSTEMLERİ .........  68
  - BSM (Kör Nokta Alarm) SİSTEMİ ...  68
  - ÖNDEN ÇARPMA UYARI SİSTEMİ  70
  - Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS)   72
YOLCU KORUMA SİSTEMLERİ............  75
EMNİYET KEMERLERİ..............................  75
EMNİYET KEMERİ HATIRLATICI (SBR) 76
ÖN GERDİRİCİLER .................................  78
ÇOCUK KORUYUCU SİSTEMLER......  80
EK GÜVENLİK SİSTEMİ (SRS) / HAVA 
YASTIĞI ......................................................  90



AKTİF GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemi)

Sistemin devreye girmesi

31) 32) 33) 34) 35) 36) 37)

DTC (Tork Kontrol) Sistemi

ESC (Elektronik Stabilite Kontrol) 
SİSTEMİ

Sistemin devreye girmesi

38) 39) 40) 41) 42)

TCS (Çekiş Kontrol) 
SİSTEMİ

Sistemin devreye girmesi

43) 44) 45) 46) 47)

PBA (Panik Fren Destek) 
SİSTEMİ

48) 49) 50)

HSA (Yokuşta Kalkış Desteği) 
SİSTEMİ

Sistemin devreye girmesi

51) 52)
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Araca ABS fren sistemi monte edilmiþtir. 
Bu sistem; frenleme esnasýnda tekerlekle-
rin kilitlenmesini önler, yol tutuþunun en 
iyi dereceye ulaþmasýný ve zor yol 
koþullarýnda yapýlan acil frenlemelerde 
aracýn en iyi þekilde kontrol edilmesini 
saðlar. ABS, fren esnasında aracın yönünü 
sabitler ve fren mesafesini aynı anda 
optimize eder. 

Sürücü ABS sisteminin devreye girdiğini 
fren pedalındaki titremeden ve sistemin 
aşırı sesli çalışmasından anlayabilir: Bu 
durum, yol yüzey tipine uymak için aracın 
hızının değiştirilmesi gerektiği anlamına 
gelir.

Sistem ani vites küçültme durumlarında 
veya ABS frenlemesi esnasında devreye 
girerek motor torkunu düzenler ve böyle-
ce düşük tutunma şartlarında tekerleklerin 
kilitlenerek araç stabilitesinin kaybolması 
engellenmiş olur. 

ESC sistemi çeşitli kullanım şartlarında 
aracın kontrolünü ve dengesini, frenleme 
kuvvetini uygun tekerleklere dağıtarak, 
dışa savrulma ve arkadan kopmayı düzelte-
rek iyileştirir. 

Sistemin devreye girmesi gösterge panelin-
de      uyarı lambasının yanıp sönmesi  ile 
belirtilir. Bu durum sürücüye aracın kritik 
denge ve tutunma şartlarında olduğunu 
bildirir.

Yokuşta Kalkış Destek Sistemi, ekran 
menüsü kullanılarak devreden çıkarılabilir 
(“Gösterge panelinin tanıtımı” bölümün-
deki “Ekran” talimatlarına bakınız).  

Bu sistem ESC sisteminin entegre bir 
parçasıdır ve yokuşta kalkışı kolaylaştırır.

PBA sistemi ani frenleme durumunda 
aracın frenleme kapasitesini artırmak için 
dizayn edilmiştir.
Sistemden en iyi verimi almak için frenle-
me esnasında aralıklı basmadan kaçınarak 
fren pedalına devamlı olarak düzgün bir 
şekilde basılmalıdır. Fren pedalındaki 
basıncı, frenlemenin gerekmediği duruma 
kadar azaltmayınız. Fren pedalı bırakıldı-
ğında PBA sistemi devreden çıkar.

Sistem otomatik olarak kayma esnasında, 
ıslak yollarda tutunmanın kaybolduğu, 
kaygan, karlı ve buzlu yollarda bir veya iki 
tekerlek üzerinde devreye girer.

Sistemin devreye girmesi gösterge panelin-
de      uyarı lambasının yanıp sönmesi  ile 
belirtilir. Bu durum sürücüye aracın kritik 
denge ve tutunma şartlarında olduğunu 
bildirir.
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İ DST SİSTEMİ
(Dinamik Direksiyon Torku)

53)

ERM (Devrilmeye karşı 
elektronik emniyet) SİSTEMİ 

54)

TSC (Römork Savrulma Kontrol)
SİSTEMİ

Sistemin devreye girmesi

55) 56)

HDC (Yokuş İniş Desteği) 
SİSTEMİ
(bazı modellerde)

Sistemin aktif hale getirilmesi

Selec-Terrain™ düğmesi 4WD 
LOW modunda
Araç hızı 25 km/saatin altında
Elektrikli park freni (EPB) devre dışı

Sürücü tarafı kapısı kapalı

Sistemin devreye alınması

54 J0A0154C
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DST fonksiyonu tüm aracın emniyet 
seviyesinin artırılması için ESC sistemi ile 
elektrikli servo direksiyon fonksiyonunu 
entegre eder.

TSC aşırı savrulan römorku algılamak 
için araç içerisindeki sensörleri kullanır. 
Aşırı savrulan römork algılandığında 
devreye girer.

Sistem uygun olmayan yol şartlarında bir 
engelden kaçınmak için yapılan ani 
manevralarda aracın bir lastiğinin zemin-
le teması kesilmesi durumlarını tespit 
eder. Böyle bir durumda sistem frenleri 
ve motor gücünü devreye sokar ve 
tekerleklerin yerle temasının kesilmesini 
engeller. Yan eğilimi yüksek olan yollar-
da seyahat ederken veya bir nesneye 
veya başka bir araca çarpıldığında sistem 
devrilmeyi engelleyecek durumda bulun-
maz.

TSC çalışırken,     uyarı lambası yanıp 
sönecek, motor gücü azalacak ve 
römorkun savrulmasını önlemeye 
çalışmak için her bir tekerleğe fren 
uygulandığını hissedeceksiniz.
Sistem sadece ESC sistemi devredeyken 
aktif hale getirilebilir.
ESC sistemi devre dışı bırakıldığında 
(orta konsoldaki butona basılarak), TSC 
sistemi de devre dışı bırakılmış olur.

ESC sisteminin dahili bir kısmıdır ve iniş 
esnasında, aynı anda frenlere bağımsız 
bir şekilde çeşitli şekillerde müdahale 
ederek aracı sabit bir hızda tutmak 
amacıyla geliştirilmiştir. Bu şekilde, 
özelikle yol tutuşunun yetersiz olduğu 
koşullarda ve/veya aralıklı meyillerin 
olduğu yerlerde aracın dengesi ve 
tamamen güvenli sürüş garanti edilir.

Sistem bir kere devreye alındığında, 
%8’den daha fazla bir eğimde araç yokuş 
aşağı kullanılırsa HDC sistemi otomatik 
olarak devreye girecektir.
HDC sistemi hız ayarı 1-25 km/saat 
aralığında fren ve gaz pedalı kullanılarak 
ayarlanabilir. İstenen hıza ulaşıldığında 
her iki pedal bırakılır, HDC sistemi 
ayarlanan hızı sabit tutacaktır.
Bu şekilde, sürücü hızı ayarlayabilir ve 
gerekirse araç kontrolünü tekrar üstüne 
alır. 

Sistemi aktif hale getirmek için butona 
basınız (şekil 54).
Aşağıdaki şartlar karşılanırsa sistem 
devreye girer:



Sistemin devreden çıkarılması

Araç hızı 25km/saati aşıyor fakat 40
km/saatin altında kalıyorsa.
Araç yokuş aşağı fakat yetersiz eğimde, 
% 8’in altında, veya yokuş yukarı ise.

Vites kolu P (Park) konumunda ise.

Sistemin deaktive edilmesi

Şekil 54’deki butona basıldığında.
4WD dışındaki herhangi bir sürüş
modu devreye alındığında.
Elektrikli park freni (EPB) devredeyken.

Sürücü tarafı kapısı açık olduğunda.
Hız 40km/saati geçtiğinde 
(HDC fonksiyonundan ani çıkış).

57) 58)

AKTİF GÜVENLİK SİSTEMLERİNİ 
ETKİSİZLEŞTİRME

Sistemleri etkinleştirme.
Sistemleri kısmen etkisizleştirme.
Sistemleri etkisizleştirme.

Sistemleri etkinleştirme

Sistemler kısmen etkisizleştirildi

55 J0A0282C
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Vites kolu boştayken, gaz pedalı ile hız 
ayarı mümkün değildir.
Sürücü HDC sisteminin çalışmasını 
istediği zaman gaz veya fren pedalına tam 
olarak basarak durdurabilir.

Orta konsol üzerindeki       butonuna 
sürüş esnasında 5 saniyeden az basarak, 
TSC sistemi etkisizleştirilebilir ve TC 
sisteminin tahrik tekerlekleri üzerindeki 
ayrı ayrı frenleme etkisi sınırlandırılabilir 
(şekil 55).
Diğer sistemler etkin durumdadır.

Bu modun devreye alınması gösterge 
panelindeki     uyarı lambasının yanması 
ile belirtilir (bazı modellerde ekrandaki 
mesajla birlikte).

“Bütün sistemler etkinleştirildi” çalışma 
modunu tekrar devreye almak için orta 
konsoldaki butona tekrar basınız.
“Sistemler tamamen etkinleştirildi” 
modu motor her çalıştırıldığında otoma-
tikman aktif hale gelecektir.
DİKKAT Kar zincirleri ile karlı yollarda 
seyahat ederken, “Sistemler kısmen 
etkisizleştirildi” modunu devreye almak 
faydalı olabilir: Bu şartlarda tahrik teker-
leklerinin kayması daha iyi çekişe imkan 
verir.

Bütün aktif güvenlik sistemleri etkinleşti-
rilir. Dört tekerlekten çekişli araçları 
kullanırken bu normal bir çalışma modu-
dur.
Bu mod çoğu çalışma şartlarında kullanıl-
malıdır. Her zaman motor çalıştırıldığın-
da  “Sistemler etkinleştirildi”  modunda 
olacaktır.
DİKKAT “Sistemler kısmen etkisizleşti-
rildi” veya “Sistemler etkisizleştirildi” 
modlarının sadece özel sürüş ihtiyaçları 
için seçilmesi tavsiye edilir. 

HDC sistemi devreden çıkarılabilir, fakat 
aşağıdaki şartlar karşılanırsa kullanıma 
açık kalır.

Aşağıdaki şartlar karşılanırsa sistem 
devreden çıkar ve etkisiz hale gelir:

Versiyona bağlı olarak araçlarda kullanı-
lan aktif güvenlik sistemleri için 3 tip ayar 
mevcuttur:



G
Ü

V
EN

Lİ
K

 S
İS

T
EM

LE
R

İ Sistemler etkisizleştirildi

Selec-Terrain™ sistemi bulunan 
modeller

59) 60) 61) 62)

UYARI

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

66

26-6-2014 10:11 Pagina 66

Orta konsoldaki     butonuna 5 saniye-
den fazla basılması ESC sistemini TSC ve 
ERM sistemleri gibi tamamen etkisiz hale 
getirir: TC sisteminin tahrik tekerlekleri 
üzerindeki ayrı ayrı frenleme etkisi 
sınırlanacaktır. Diğer sistemler etkin 
olarak kalacaktır.
Bu modun devreye alınması gösterge 
panelindeki       uyarı lambasının yanması 
ile belirtilir (bazı modellerde ekrandaki 
mesajla birlikte).
DİKKAT Eğer hız yaklaşık olarak 65 
km/saati (40 mi/saat) geçerse, sistemler 
“Sistemler kısmen etkisizleştirildi” 
modundaki gibi hareket edecektir.
“Sistemler etkinleştirildi” çalışma 
moduna dönmek için, orta konsoldaki 
butona tekrar basınız.
Motor her çalıştırılışında, “Sistemler 
etkinleştirildi” modu otomatik olarak 
aktif hale gelecektir.

Aktif güvenlik sistemleri kısmen veya 
tamamen devreden çıkarılınca, gösterge 
panelindeki        uyarı lambası yanacaktır.
“KUM” ve “ÇAMUR” modlarında, aktif 
güvenlik sistemleri kısmen devreden 
çıkarsa, ince ayar özel çalışma modlarında 
maksimum performansı sağlayacaktır. 
"Off-road" performansındansa güvenliği 
tercih ederseniz, her durumda onları 
tekrar aktif hale getirmek için orta konsol 
üzerindeki      butonuna tekrar basabilirsi-
niz.
DİKKAT 4WD LOW modunda, maksi-
mum "Off-road" sürüş performansını elde 
etmek için aktif güvenlik sistemleri 
tamamen etkisiz durumdadır ve tekrar 
devreye girmeleri mümkün değildir. 

Selec-Terrain™ sistemi bulunan 
modellerde, sürüş modları kısmen veya 
tamamen belirli güvenlik sistemlerini, 
performansı optimize etmek için devre-
den çıkarır.

      ABS devreye girdiði ve fren pedalýnda titreþim 
hissettiðiniz zaman ayaðýnýzý pedaldan çekmeyi-
niz ve basmaya devam ediniz, böylece mevcut yol 
þartlarýna göre mümkün olan en kýsa mesafede 
durursunuz.

      ABS sistemi devreye girerse, bu yol yüzeyi ile 
lastik arasýndaki yol tutuþunun minimum seviyeye 
indiðinin belirtisidir: Mevcut yol tutuþuna uygun 
þekilde hýzýnýzý azaltmanýz gerekir.

   ABS virajlarda aşırı hızdan, çok kaygan 
zeminlerde sürüşten veya su yataklarından 
kaynaklanan kazaları önleyemez.

   ESC virajlarda aşırı hızdan, çok kaygan 
zeminlerde sürüşten veya su yataklarından 
kaynaklanan kazaları önleyemez.

    ABS sistemi fizik kanunlarının araca etki 
etmesini önleyemediği gibi yol koşullarına etki 
ederek çekiş miktarını da arttıramaz.

     ABS sisteminin performansı, tehlikeli bir 
şekilde asla test edilemez. Sürücünün, yolcuların, 
trafikteki diğer araç ve şahısların emniyeti asla 
riske atılmamalıdır.

     ESC sisteminin performansı, tehlikeli bir 
şekilde asla test edilemez. Sürücünün, yolcuların, 
trafikteki diğer araç ve şahısların emniyeti asla 
riske atılmamalıdır.

     ABS sisteminin düzgün çalışması için lastikler 
tüm tekerleklerde kesinlikle aynı marka ve tipte, 
mükemmel durumda ve en önemlisi belirtilen 
tipte, markada ve boyutta olmalıdır.

     ESC sisteminin düzgün çalışması için lastikler 
tüm tekerleklerde kesinlikle aynı marka ve tipte, 
mükemmel durumda ve en önemlisi belirtilen 
tipte, markada ve boyutta olmalıdır.

    ESC sistemi fizik kanunlarının araca etki 
etmesini önleyemediği gibi yol koşullarına etki 
ederek çekiş miktarını da arttıramaz.

      Fren sisteminden en yüksek verimi almak için, 
yaklaşık 500 km’lik ayar periyodu gereklidir: Bu 
süre boyunca, sert, üst üste ve uzun süreli fren 
yapmaktan kaçınılmalıdır.
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     ESC sisteminin, aktif güvenlik açýsýndan 
saðladýðý performans, sürücünün lüzumsuz risk- 
ler almasýný gerektirmez. Sürüþ tarzý; daima yol 
yüzeyine, görüþ mesafesine ve trafik koþullarýna 
uygun olmalýdýr. Yol güvenliði ile ilgili sorumluluk 
daima sürücüye aittir.
     TC sisteminin düzgün çalışması için lastikler 
tüm tekerleklerde kesinlikle aynı marka ve tipte, 
mükemmel durumda ve en önemlisi belirtilen 
tipte, markada ve boyutta olmalıdır.

    TC sisteminin, aktif güvenlik açýsýndan 
saðladýðý performans, sürücünün lüzumsuz risk- 
ler almasýný gerektirmez. Sürüþ tarzý; daima yol 
yüzeyine, görüþ mesafesine ve trafik koþullarýna 
uygun olmalýdýr. Yol güvenliði ile ilgili sorumluluk 
daima sürücüye aittir.
    TC sistemi fizik kanunlarının araca etki 
etmesini önleyemediği gibi yol koşullarına etki 
ederek çekiş miktarını da arttıramaz.

    PBA sistemi fizik kanunlarının araca etki 
etmesini önleyemediği gibi yol koşullarına etki 
ederek çekiş miktarını da arttıramaz.

     TC virajlarda aşırı hızdan, çok kaygan 
zeminlerde sürüşten veya su yatağından kaynak-
lanan kazaları önleyemez.

     PBA virajlarda aşırı hızdan, çok kaygan 
zeminlerde sürüşten veya su yatağından kaynak-
lanan kazaları önleyemez.

      TC sisteminin performansı, tehlikeli bir 
şekilde asla test edilemez. Sürücünün, yolcuların, 
trafikteki diğer araç ve şahısların emniyeti asla 
riske atılmamalıdır.

      PBA sisteminin performansı, tehlikeli bir 
şekilde asla test edilemez. Sürücünün, yolcuların, 
trafikteki diğer araç ve şahısların emniyeti asla 
riske atılmamalıdır.

      ERM sisteminin performansı, tehlikeli bir 
şekilde asla test edilemez. Sürücünün, yolcuların, 
trafikteki diğer araç ve şahısların emniyeti asla 
riske atılmamalıdır.

    TSC sistemi bütün römorkların yoldan çıkması-
nı önleyemez. Sürüş esnasında sistem devreye 
girerse, hızınızı azaltınız, güvenli bir yerde aracı 
durdurunuz ve römorkun yoldan çıkmasını 
önlemek için yükü düzenleyiniz.

      HDC sistemli bir aracın performansı, tedbirsiz 
veya tehlikeli yollarla, sürücü veya diğer kişilerin 
güvenliklerini tehlikeye atarak asla test 
edilmemelidir.

      “Sistemler kısmen etkisizleştirildi” modu 
seçildiğinde, TSC (Römork Yönlendirme Kontrolü) 
sistemi devreden çıkar.

      Sizin sürüş stiliniz daima yol şartlarına, görüş 
şartlarına ve trafiğe uygun olmalıdır. Sürücü her 
durumda güvenli sürüşten sorumludur.

     ”Sistemler kısmen etkisizleştirildi” modu 
seçildiğinde, TC fonksiyonunun tahrik tekerlekleri 
üzerindeki ayrı ayrı frenleme etkisi sınırlanır ve
    uyarı lambası gösterge panelinde yanar.  
”Sistemler kısmen etkisizleştirildi” modunda ESC 
sisteminin ihtiyacı olabilecek motor tork değeri 
sağlanamayabilir. Bu yüzden araç stabilitesi 
azalacaktır.

     Sistemin uzun süre kullanımı, fren sisteminin 
aşırı ısınmasına sebep olabilir. Eğer frenler aşırı 
ısınırsa, HDC sistemi aktif ise sürücüyü uygun 
şekilde bilgilendirerek kademeli olarak devreden 
çıkacaktır (butonun üzerindeki LED sönecektir). 
Frenler yeterli miktarda soğuyunca tekrar 
devreye girebilir. Katedilebilecek mesafe frenlerin 
sıcaklığı, eğim, yük ve aracın hızına bağlıdır.  

      Römork çekerken, tekerleklere son derece 
dikkat edilmesi tavsiye edilir. Asla maksimum izin 
verilen yükleri aşmayınız (“Teknik Özellikler” 
bölümündeki “Ağırlıklar” paragrafına bakınız).

      DST sürüş için bir destektir ve sürücünün 
araç kullanma sorumluluğunu azaltmaz.

     Yokuşta Kalkış Destek sistemi asla bir park 
freni değildir, bu yüzden aracı elektrikli park 
frenini çekmeden, motoru durdurmadan ve  
birinci vitese takmadan dolayısıyla güvenli park 
etmeden asla bırakmayınız. (daha fazla bilgi için 
“Aracın Kullanılışı” bölümündeki “Park etme” 
paragrafını okuyunuz).

     % 8’den küçük eğimlerde, araç yüklü iken, 
Yokuşta Kalkış Sistemi devreye girmeyebilir, bu 
durum aracın hafifçe geri kaymasına ve arkadaki 
diğer araç veya cisimle çarpışma riski doğurması-
na sebep olabilir. Sürücü her durumda güvenli 
sürüşten sorumludur. 
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      ”Sistemler  etkisizleştirildi” modu seçildiğinde, 
ani manevralarda ESC sistemi devrede olmaya-
caktır. ”Sistemler etkisizleştirildi” modu sadece 
off-road kullanımı içindir.

Aracınızın arka kör noktalarında araçla-
rın (araç, kamyon, motosiklet) varlığını 
tespit etmek için sistem arka tamponda 
bulunan iki adet radar sensörü kullanır, 
(her biri bir yan taraf için - şekil 56). 

Sistem algılama bölgesindeki aracın 
varlığını, sesli uyarı ile birlikte  ilgili 
taraftaki uyarı lambasını yakarak sürücü-
ye bildirir. Uyarı lambası kapı aynasının 
üzerinde yer almaktadır (şekil 57). Araç 
ilk çalıştırıldığında uyarı lambası yanarak, 
sistemin çalıştığını sürücüye bildirir.

Sensörler, herhangi bir ileri vitese 
takıldığında ve hız 10km/saatin üzerin-
deyken veya geri vitese takıldığında 
devreye girer. 
Sensörler, araç duruyor iken ve vites 
kolu P (Park) konumundayken (otomatik 
vitesli modellerde) veya araç duruyor ve 
elektrikli park freni çekili iken (manuel 
vitesli modellerde) geçici olarak devre-
den çıkar. 



Önemli
63)

RCP (Arka Yol Tespit/Park Çıkışı
Destek) Sistemi
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Sistemin algılama bölgesi, aracın her iki 
tarafında yaklaşık birer şeridi (yaklaşık 3 
metre) kapsar. Bu bölge aracın aynasın-
dan başlar ve aracın arkasına doğru 
yaklaşık 6 m devam eder. 
Sensörler aktif iken sistem aracın her iki 
tarafındaki algılama bölgesini izler ve bu 
bölgelerdeki muhtemel araçlar hakkında 
sürücüyü uyarır.
Araç kullanılırken sistem 3 farklı bilgi 
noktasından (yan, arka, ön) algılama 
alanını sürücüye sinyal göndermek için 
izler. Sistem bir aracın varlığını bu üç 
bölgeyi tarayarak tespit eder.

Sistem sabit nesneleri bildirmez (örneğin 
güvenlik bariyerleri, direkler, duvarlar 
vb.). Bununla birlikte, bazı durumlarda, 
sistem bu nesnelerin varlığıyla devreye 
girebilir. Bu normaldir ve sistem arızası-
na işaret etmez.
Sistem, karşı yönden gelen bitişik şeritte-
ki araçlar hakkında sürücüyü uyarmaz.
Eğer araca bir römork bağlanırsa, sistem 
otomatikman devreden çıkar.

Sistemin doğru çalışması için radar 
sensörlerin bulunduğu arka tampon 
bölgesi, kar, buz ve yol yüzeyinden gelen 
kirlerden  temizlenmelidir. 
Radar sensörlerin bulunduğu arka 
tampon bölgesi herhangi bir cisim ile 
kaplanmamalıdır. (örneğin yapışkanlar, 
bisiklet taşıyıcı vb.) 
Arka görüş: Sistem aracın arkasından 
her iki taraftan yaklaşan ve algılama 
sahasına giren aracınıza göre hız farkı  50 
km/saatten az olan araçları tespit eder. 
Sollama yapan araçlar: Bir araç 
yavaşca sollama yapıyorsa (hız farkı 
yaklaşık 25km/saatten düşük) ve bu araç 
kör noktada yaklaşık 1.5 saniye kalırsa, 
ilgili taraftaki ve ayna üzerindeki uyarı 
lambası yanar. Eğer hız farkı 25 km/saat-
ten büyük ise uyarı lambası yanmaz.

Bu sistem sürücüye geri manevralarda, 
görüşün azaldığı durumlarda yardımcı 
olur. “RCP” çalışma modundayken, 
sistem bir cismin varlığını tespit ederse 
sesli ve görsel uyarı devreye girer.
Sesli uyarı gönderildiğinde,  Uconnect 
sesi azalır.
Sistem, ekran Menüsü veya Uconnect 
sistemi ile devreye alınır/devreden 
çıkarılır.
Sistem her iki taraftaki arka algılama 
bölgelerini, araca yaklaşan ve 1 ve 3 
km/saat minimum  ve maksimum 35 
km/saat   hızındaki nesneleri/araçları 
park bölgelerinde tespit eder.
Sistemin devreye girmesi sürücüye 
görsel ve sesli uyarı ile bildirilir.

DİKKAT Eğer sensörler cisimler ve 
araçlar ile kapanmışsa, sistem sürücüyü 
uyarmayacaktır.
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“Kör nokta alarmı” (BSM), “Görsel” 
mod: Bu mod aktif olduğunda, BSM 
sistemi tespit edilen cisme bağlı olarak 
ilgili kapı aynasına bir görsel uyarı gönde-
rir. Bununla birlikte RCP modunda 
çalışılırken, sistem, bir nesnenin varlığı 
tespit edildiğinde görsel ve sesli uyarı 
gönderir. Sesli uyarı gönderildiğinde 
Uconnect™ sesi azalır.
“Kör nokta alarmı” (BSM), “Görsel 
ve sesli” mod: Bu mod aktif olduğunda, 
BSM sistemi tespit edilen cisme bağlı 
olarak ilgili kapı aynasına bir görsel uyarı 
gönderir. Eğer cismin tespit edildiği 
taraftaki doğru sinyal lambası yakılırsa, 
sesli uyarı da gönderilir. Sinyal lambası 
yanıyor ve aynı tarafta ve aynı anda bir 
cisim tespit edilirse sesli ve görsel uyarı 
gönderilir.  Uconnect™ sesi de azalır.

“Kör nokta alarmı” (BSM) fonksiyo-
nunun devreden çıkarılması: Sistem 
devreden çıkarıldığında (“Kör nokta 
alarmı” kapalı: OFF durumunda), BSM 
veya RCP sistemleri akustik veya görsel 
uyarı göndermeyecektir. BSM sistemi, 
motor durdurulduğunda çalışma 
modunu hafızaya alacaktır; motor her 
çalıştırıldığında önceden hafızaya alınan 
çalışma modu tekrar çağrılacak ve  aynı 
düzende kullanılacaktır.

Sistem ön tamponun arkasında bir radar 
(şekil 58) ve ön camın ortasında bir 
kamera (şekil 59) içermektedir. 

Çarpışma yaklaşırken sistem devreye 
girer ve aracı kısmen frenleyerek çarpış-
mayı önler veya etkilerini azaltır.

Önden çarpışma ihtimali tespit edilirse 
sistem hafifçe frenleyerek sürücüyü 
uyarır. Uyarı sinyali ve hafifçe frenleme 
sürücünün hızlıca reaksiyon gösterme-
sine izin vermek içindir. Bu şekilde 
potansiyel bir kazayı önlemek veya 
etkilerini azaltmak amaçlanır.
Stop/Start sistemi bulunan model-
ler: Otomatik frenleme sonunda  bu 
bölümde “Stop/Start sistemi” paragrafın-
da anlatıldığı gibi Stop/Start sistemi 
devreye girecektir. 
Manuel vitesli modeller: Otomatik 
frenleme sonunda debriyaj pedalına 
basılmadığı takdirde motor durabilir.



Devreye alma/devreden çıkarma

Devreye alma / Devreden çıkarma

Uconnect™ sistemi ile devreye 
alınırsa.
    butonuna uzun süre basılarak 
devreden çıkarılmamışsa.
Kontak MAR (Kontak açık) konumun-
da ise.
Araç hızı 7 ile 200 km/saat arasında 
ise.
Ön emniyet kemerleri bağlı ise.

Sistemin sınırlı çalışma 
sinyali

Özel şartlarda kullanım
Belli sürüş şartlarında, örneğin:

Viraja yakın kullanım (şekil 60).
Küçük boyutlu araçlar ve/veya şeritte 
kullanmama (şekil 61’e bakınız).

Diğer araçlarla şerit değiştirme 
(şekil 62).
Çapraz olarak araç kullanma 
(şekil 63).

Sistemin devreye girmesi beklenmez veya 
gecikme olur. Sürücü çok dikkatli olmalı-
dır. Güvenli olarak aracın kontrolünü
muhafaza ediniz.

60 J0A0081C
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Otomatik vitesli modeller: Otomatik 
frenleme sonunda, hafızadaki en son vites 
takılır: Otomatik durmadan birkaç saniye 
sonra araç tekrar çalışabilir.
DİKKAT Araç durduktan sonra, fren 
kaliperleri güvenlik nedenleriyle 2 saniye 
civarında kilitli kalabilir. Eğer araç hafifçe 
öne kayarsa, fren pedalına basınız.

Önden Çarpışma Uyarı Sistemi, Uconne-
ct sistemi ile devreden çıkarılabilir (ve 
sonra devreye alınabilir). Sistem ayrıca 
kontak MAR (Kontak açık) konumuna 
getirilerek devreden çıkarılabilir.
DİKKAT Sistemin durumu araç sadece 
duruyorken değiştirilebilir.

Önden Çarpışma Uyarı sistemi Uconne-
ct sistemi ile doğru şekilde devreye 
alınmışsa, motor her çalıştırılışında devre-
ye girecektir.

Sınırlı çalışma sistemi sona erdiğinde, bu 
normal ve komple çalışmaya geri dönecek-
tir.
Arıza devam ederse, Jeep yetkili servisi ile 
temasa geçiniz.

Sistemi devreden çıkarmak için, orta 
konsoldaki       butonunu basılı tutunuz. 
Devreden çıkarmayı takiben, sistem önde 
bulunan araçla muhtemel çarpışma 
konusunda sürücüyü Uconnect sistemin-
deki ayara bakılmaksızın uyarma-
yacaktır.
Tekrar devreye almak için      butonuna 
tekrar basınız.
Sistem sadece aşağıdakiler olursa çalışır:

Eğer ilgili mesaj ekranda görülürse, sınırlı 
sistem çalışması devreye girer. Bu sınırla-
manın muhtemel sebepleri, kameranın 
bloke olması veya arıza yapmasıdır.  Böyle  
engel tespit edildiğinde, ön cam bölgesini 
temizleyiniz (şekil 59) ve mesajın kaybolup 
kaybolmadığını kontrol ediniz.
Bu durumda sistem tamamen devrede 
değildir.
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   Sistem kazaları önlemek için dizayn 
edilmemiştir ve kazaya sebep olabilecek 
muhtemel şartları önceden tespit 
edemez. Arıza durumları dikkate alınma-
lıdır. Bu uyarı ciddi ve öldürücü yaralan-
malara sebep olabilir.

   Sistem sadece yolda kullanım için 
tasarlanmıştır. Eğer sistem off-road’da 
kullanılacak ise, gereksiz uyarılardan 
kaçınmak için sistem devreden çıkarıl-
malıdır. 4WD LOW modunu seçerek, 
sistem otomatikman, devreden çıkarıla-
bilir. Otomatik devreden çıkarma 
durumunda ilgili uyarı lambası/sembolü 
gösterge panelinde yanar.  

    Sistem devreye girebilir, aracın yolunu 
diğer araçlardan farklı olan metal 
cisimler için değerlendirir. 
Bu metal cisimler, güvenlik bariyerleri, 
yol işaretleri, park bölgelerinden önce 
olan bariyerler, ücret ödeme gişeleri, 
hemzemin geçitler, kapılar, demir yolları, 
yol inşaat bölgeleri yakınındaki cisimler, 
araçtan yüksek yapılar (örneğin bir üst 
geçit) olabilir. Aynı şekilde, çok katlı 
otoparklar ve galeriler içinde veya yol 
yüzeyindeki ışıltı sebebiyle sistem devre-
ye girebilir. Muhtemel devreye girmeleri 
sistemin normal çalışma mantığı takip 
eder ve arıza olarak kabul edilemez.

Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS), 
“Teknik özellikler” bölümünde belirtilen 
soğuk basınç değerlerine göre lastikteki 
yetersiz basıncı bildirir.
Sistem, her tekerlekte (jantın üzerinde 
lastiğin içinde) birer adet bulunan bir 
radyo frekanslı iletici sensöre sahiptir.
Bu sensör her lastiğin basıncını kontrol 
ünitesine gönderir.
Sistem otomatik olarak bilgileri günceller 
ve her seferinde güncel lastik basıncı 
alındığında    uyarı lambası söner. 
TPMS’nin bu bilgiyi alabilmesi için aracın 25 
km/saat hızın üzerinde ve 20 dakika kadar 
kullanılması gerekir. 



TPMS kontrol mesajı

TPMS’nin devreden çıkarılması

UYARI
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DİKKAT TPMS orjinal lastik ve jantlar için 
tasarlanmıştır. TPMS sistemindeki basınç 
ve alarm sinyali, araca takılı olan lastik 
ebadına göre tanımlanmıştır. Orjinallerin-
den farklı ebat, tip ve/veya tasarımda 
yedek lastik kullanılması, sistemin düzensiz 
çalışmasına ve sensörlerin zarar görmesine 
sebep olabilir. Satış sonrasında (piyasada) 
takılan lastikler sensörlere zarar verebilir. 
Satış sonrası (piyasada) kullanılan lastik 
dolgu macunu Lastik Basınç İzleme Sistemi 
sensörlerine zarar verebilir. Eğer satış 
sonrası lastik macunu kullanılırsa, sensör-
lerin kontrolü için Jeep yetkili servisine 
gitmeniz önerilir. Lastik basınçlarının 
kontrol ve ayarından sonra, daima supap 
kapaklarını kir ve nemin girmesini önlemek 
için takınız. Aksi durumda Lastik Basınç 
İzleme Sistemi sensörü zarar görebilir.  

Sistem arızası, önce 75 saniye boyunca 
yanıp sönen, ardından sürekli olarak yanan 
      uyarı lambası aracılığıyla gösterilir. Bu, 
aşağıdaki durumlardan birinde ortaya 
çıkabilir:

TPMS içermeyen lastikler ile orjinallerinin 
değiştirilmesi sonucunda TPMS devreden 
çıkabilir (örneğin tekerleklerin kışın 
değişimi). Sonra aracı minimum 20 dakika, 
25km/saat (15 mil/saat) hızda kullanınız. 
TPMS bir sesli uyarı gönderecektir,       
uyarı lambası 75 saniye için yanıp-sönecek-
tir, sonra sabit olarak kalacaktır ve göster-
ge panelinde “TPMS kontrol” mesajı (--) 
işaretleri ile beraber basınç değerleri 
yerine görülecektir. 
Motorun bir sonraki çalıştırılışında, sesli 
sinyal olmayacaktır ve ekran “TPMS 
kontrol” mesajını göstermeyecektir, fakat 
(--) tire işaretleri basınç değeri yerine hala 
görülecektir. 

      Bu bir sürüş yardım sistemidir ve algılama 
alanı dışındaki araçlar hakkında sürücüyü 
uyarmaz. Sürücü şahsen trafiğe yeterli bir şekilde 
dikkat gösterilmesinin sağlanmasından ve aracın 
yörüngesinin güvenli bir şekilde kontrol edilmesin-
den şahsen sorumludur.

      Sistem sürücü için bir yardımdır, sürücü 
daima aracı kullanmak için tüm dikkatini vermeli-
dir.
Sorumluluk daima sürücüdedir. Sürücü komple 
güvenlik için trafik şartlarını dikkate almalıdır. 
Sürücü daima önündeki araçla arasında bir 
güvenlik mesafesi bırakmalıdır.

      Aracın bakım için tekerlekleri dönebilecek 
şekilde lift üzerine alınması gerekebilir veya ön 
kısmında bir engelle (örneğin diğer bir araç, bir 
duvar veya başka bir engel) yıkama tünelinde 
yıkanırsa, sistem bu engelin varlığını tespit edecek 
ve devreye girecektir. Bu durumda sistem, 
Uconnect™ sisteminin ayar menüsü ile 
devreden çıkarılmalıdır.

      Eğer sürücü fren pedalına tam olarak 
basarsa veya hızlı bir direksiyon manevrası 
yaparsa, otomatik frenleme fonksiyonu durabilir 
(örneğin engelden kaçmak için manevraya izin 
vermek)

      TPMS’nin varlığı sürücünün yedek lastik dahil 
lastik basınçlarının düzenli olarak kontrolünü ve 
lastiklerin doğru bakımını ihmal etmesine izin 
vermez: Sistem lastiklerdeki bir muhtemel arıza 
için sinyal göndermez.

     Lastik basıncı, lastikler soğukken kontrol 
edilmelidir. Lastikler sıcakken kontrol edilmişse ve 
basınç yüksekse, basıncı düşürmeyiniz. Lastikler 
soğuyana kadar bekleyip, tekrar kontrol ediniz.

       Sistem aynı şeritteki araçlar için devreye 
girer. İnsanlar, hayvanlar ve diğerleri (örneğin 
bebek arabası, engelli arabası) dikkate alınamaz. 
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      Bir veya daha fazla tekerlek sensörsüz olarak 
araca takılırsa (örneğin yedek lastik takıldığında), 
sistem değiştirilen lastik için geçerli olmaz ve 
sensörlü  lastikler tekrar takılana kadar  ekranda 
bir uyarı mesajı  gösterilir.

     TPMS lastik basıncındaki ani düşüşleri 
göstermeyebilir (örneğin bir lastik patladığında). 
Bu durumda, sert ve ani direksiyon manevraların-
dan kaçınarak ve dikkatli bir şekilde frene 
basarak aracı durdurunuz.

     Sistem sağnak yağış, dolu, yoğun sis, yoğun 
kar yağışı gibi hava şartlarında sınırlı veya eksik 
olarak çalışabilir. 

     Tamponun sensör bölgesi, yapışkan, ilave far 
veya diğer cisimler ile kaplanmamalıdır.  

     Tamponun alt bölgesini yüksek basınçlı su ile 
yıkamayınız: Özellikle elektrik soketleri üzerine 
su sıkmayınız.

     Araçla birlikte verilen lastik hızlı tamir kiti 
(Lastik kiti), TPMS sensörleri ile uyumludur. 
Orjinal kitten farklı contaların kullanımı, işlemi 
tehlikeye atabilir. Eğer contalar, orjinal contaya 
eşdeğer değilse, TPMS sensörün çalışma 
kontrolünün uzman onarım merkezinde yapılma-
sı önerilir.

      Diğer araçların taşıdığı ve aracın normal 
ölçülerine göre kenarlardan, yukarıdan veya 
arkadan taşan yüklerden dolayı sistem devreye 
girmeyebilir veya gecikebilir.

      Ön geometrinin değişimi gibi araç yapısal 
değişikliği, lastik değişimi veya aracın standart 
yükünden daha fazla yüklenmesi çalışmasını 
olumsuz olarak etkileyebilir.

      Aracın ön tarafında (tampon, şasi vb.) yapılan 
yanlış  onarımlar radar sensörünün konumunu 
değiştirebilir ve çalışmasını olumsuz olarak 
etkiler. Bu tip herhangi bir işlem için Jeep yetkili 
servisine gidiniz.

      Bir römork (araç satın alındıktan sonra modül 
takılmış), bir araç çekerken veya araç taşıyıcı 
üzerindeki yükleme manevraları esnasında 
sistem, Uconnect™ sistemi vasıtasıyla 
devreden çıkarılabilir.

      Sensör bölgesindeki onarımlarda ve yeni boya 
işlemlerinde dikkatli olunuz (tamponun sol 
tarafında bir panel sensörü kaplamaktadır). 
Sensörün önden darbe alması durumunda sensör 
otomatik olarak devreden çıkacak ve sensörün 
tamire ihtiyacı olduğunu belirten bir uyarı ortaya 
çıkacaktır. Hatta arıza uyarısı olmadığı durumlar-
da, sistemi tekrar devreye almak istediğinizde, 
eğer radar sensörün yerinin değiştiğini düşünü-
yorsanız (örneğin park manevraları esnasındaki 
düşük hızlı önden çarpışmalar sebebiyle), bu gibi 
durumlarda yetkili Jeep servisine giderek radar 
sensörünü ayarlatınız veya değiştirtiniz. 

      Radar sensörü veya ön camdaki kamerayı 
kurcalamayınız veya üzerinde herhangi bir işlem 
yapmayınız. Herhangi bir arıza durumunda Jeep 
yetkili servisi ile temasa geçiniz.

      Normal lastiklerin kış lastikleri ile değişti-
rilmesi veya tersinin yapılması, TPMS’nin Jeep 
yetkili servisinde kontrolünü gerektirir.

     Dış sıcaklığın değişimi lastik basıncının 
değişmesine sebep olabilir. Sistem geçici olarak 
yetersiz basınç belirtebilir. Bu durumda lastik 
basıncını lastik soğukken kontrol ediniz, gerekirse 
lastiği şişiriniz.

     Bir lastik değiştirildiğinde, supabın lastik 
contasının değiştirilmesi tavsiye edilir. Jeep yetkili 
servisine gidiniz. Lastiklerin ve/veya jantların 
sökülüp takılması özel bir dikkat gerektirir. 
Sensörlerin zarar görmesini önlemek, doğru 
takılmalarını sağlamak için lastik ve /veya jantın 
sökme takma operasyonları  uzman personel 
tarafından yapılmalıdır. Jeep yetkili servisine 
gidiniz. 



YOLCU KORUMA 
SİSTEMLERİ

Emniyet kemerleri
Emniyet kemeri hatırlatıcısı (SBR)
Koltuk başlıkları
Çocuk koruma sistemleri
Ön ve yan hava yastıkları.

EMNİYET KEMERLERİ
EMNİYET KEMERLERİNİN 
KULLANIMI
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Aracın sahip olduğu en önemli güvenlik 
ekipmanları aşağıdaki koruma sistemleri-
dir:

Takip eden sayfalarda verilen bilgileri son 
derece dikkatli okuyunuz. Temel kural 
koruma sistemlerinin doğru şekilde 
kullanımı, sürücü ve yolcular için mümkün 
olan maksimum güvenlik seviyesini sağlar.  
Koltuk başlıklarının ayarı için “Aracın 
tanıtımı” bölümündeki “Koltuk başlıkları” 
paragrafına bakınız. 

Sürücü ve yolcular  emniyet kemerlerinin 
kullanımı ile ilgili yerel kanunlara uymak 
konusunda sorumludur. Emniyet kemerle-
rini araç hareket etmeden once daima 
bağlayınız.
Emniyet kemeri, göðüs dik olarak koltuk 
sırtlýðýna tamamýyla dayanmýþ durumday-
ken takýlmalýdýr.
Emniyet kemerlerini baðlamak için A (şekil 
64) dilini alarak “klik” sesini duyana kadar 
B kilidinin içine yerleþtiriniz.

Kemeri takarken eðer kemer sýkýþýrsa, kýsa 
bir bölümünün geriye sarýlmasýna izin 
verip, yavaþça yeniden dýþarý doðru çekiniz.
Kemeri serbest býrakmak için butona (C) 
basýnýz. Kemerin geriye sarýlýrken dönme-
sini önlemek için, kemeri elinizle yönlendi-
riniz.

Kemer toplayýcýdan çözülüp, yolcunun 
vücudunu otomatik olarak, ona hareket 
özgürlüðü saðlayacak þekilde sarar. Dik 
yokuþlarda kemer kilitlenebilir. Bu 
normaldir. Toplayýcý mekanizma, kemer 
hýzla çekildiðinde, ani fren yapýldýðýnda, 
çarpýþma durumunda veya yüksek hýzda 
viraj dönerken kilitlenir.
Arka emniyet kemerlerini aşağıdaki 
şekilde takınız (şekil 65).

DİKKAT Her zaman kullanıma hazır 
olması için arka koltuğu katlanmış 
pozisyondan normal pozisyona getir-
diğinizde emniyet kemerlerinin doğru 
şekilde yerleştiğini kontrol ediniz. 
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HATIRLATICI (SBR)

Ön emniyet kemeri uyarı 
lambasının çalışması
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Beş farklı yükseklik ayarı mümkündür.
Yukarıdan aşağıya yükseklik ayarını 
yapmak için A butonuna (B kolunun her iki 
tarafında bulunmaktadır) basınız  ve kolu 
aşağı doğru kaydırınız.
A butonuna basmayarak yükseklik ayarını 
yukarı doğru hareket ettirebilirsiniz.

SBR sistemi eğer emniyet kemerleri 
bağlanmamışsa, ön ve arka (bazı modeller-
de) yolcular için uyarıda bulunur. 
Sistem bağlanmamış kemer için görsel 
uyarı (gösterge panelinde uyarı lambası ve 
ekranda sembol) ve sesli sinyal (takip eden 
paragraflara bakınız) gönderir.
NOT Sesli uyarıyı daimi olarak devreden 
çıkarmak için bir Jeep yetkili servisine 
gidiniz. Sesli sinyal ekran menüsü vasıtasıy-
la her zaman tekrar devreye alınabilir 
(“Gösterge paneli” bölümündeki “Ekran” 
paragrafına bakınız). 

Kontak ünitesi MAR (Kontak açık) 
konumuna çevrildiği zaman,     uyarı 
lambası (şekil 67), ön emniyet kemerleri-
nin durumundan bağımsız olarak birkaç 
saniye için yanacaktır.
Araç duruyorken sürücü tarafı veya yolcu 
tarafı (yolcu oturuyor) bağlanmamışsa, 
uyarı lambası sabit olarak yanar.

Emniyet kemerinin yüksekliğini daima 
kullanıcıya uygun olarak ayarlayınız. Bu, 
çarpışma durumunda oluşabilecek yaralan-
ma riskini en aza indirgeyebilir.
Kayış yaklaşık olarak omuz ve boynun 
arasından ortalayarak geçiyorsa emniyet 
kemeri doğru ayarlanmıştır.

      Araç hareket halinde iken (C) (þekil 64) 
butonuna basmayýnýz.

    Kemerlerin yüksekliği araç durur konum- 
dayken ayarlanmalıdır.

     Þiddetli bir çarpýþma halinde, kemer 
takmamýþ olan arka koltuktaki yolcularýn riske 
maruz kalmalarýnýn yaný sýra, ön koltuktaki 
yolcular için de tehlike oluþturduðu unutulma-
malýdýr.

   Ayarı yaptıktan sonra, kemerin ön ayar 
konumlarından birinde sıkıca sabitlendiğine emin 
olunuz. Önceden belirlenmiş konumlarda 
yerinden çıkma gerçekleşmezse bunu yapmak 
için düğme basılı değilken cihazın yerine oturma-
sını sağlamak için biraz daha kuvvet uygulayınız.



Arka koltuk emniyet kemeri
sembollerinin çalışması

A: Arka sol emniyet kemeri
B: Arka orta emniyet kemeri

: Arka sağ emniyet kemeriC

Emniyet kemeri bağlanırsa ilgili 
sembol yeşil olacaktır.
Emniyet  kemeri bağlanmamışsa 
sembol kırmızı olacaktır. 
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Hız 8 km/saate ulaştığında ve 10 saniye 
devamlı ( veya devamlı olmayan 50 saniye) 
kalındığında, sürücü veya yolcu tarafı 
(koltukta yolcu var iken) emniyet kemeri 
bağlanmamışsa, bir sesli sinyal aynı zaman-
da yanıp sönen      uyarı lambasıyla birlikte 
105 saniye için devreye girer. Bu uyarı 
çevrimi devreye girdiğinde bütün mesafe 
boyunca (aracın hızından bağımsız olarak) 
veya emniyet kemerleri tekrar bağlanana 
kadar devrede kalır.
Geri vitese takıldığında, uyarı çevrimi 
boyunca, sesli uyarı devreden çıkar ve
uyarı lambası sabit olarak yanar. 
Hız 8km/saati aştığında uyarı çevrimi 
tekrar devreye girer. 

Kontak MAR (Kontak açık) konumuna 
çevrildikten birkaç saniye geçtikten sonra 
semboller ekranda görülür (şekil 68 çok 
fonksiyonlu gösterge için, şekil 69 ayarla-
nabilir çok fonksiyonlu gösterge için).
Semboller, kapılar kapandıktan 30 saniye 
sonra veya emniyet kemeri bağlama 
durumu değiştikten sonra sönerler.
Ekranda görülen semboller aşağıdakileri 
belirtir:

NOT Çok fonksiyonlu gösterge bulunan 
modellerde, eğer emniyet kemeri bağlan-
mamışsa,     sembolü yanar.

Semboller ilgili arka koltuk kemerine göre 
yanacaktır ve en son koltuk kemeri 
durumunun değişiminden itibaren 30 
saniye yanık kalacaktır:
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Arka emniyet kemeri bağlanmamışsa, bir 
sesli uyarı (3 “bip”), ekrandaki ilgili sembol 
ile birlikte devreye girecektir.
Ayrıca semboller arka kapıların kapandığı 
her sefer 90 saniye için belirecektir. 
İlgili koltuk kemeri bağlandığında sembol 
yeşil renge dönecektir.
Arka koltuk sembolleri, son sinyalden 
yaklaşık 30 saniye sonra ve emniyet keme-
rinin durumundan bağımsız olarak (kırmızı 
veya yeşil sembol) sönecektir. 

Arka koltuklarla ilgili olduğu kadarıyla, 
SBR sistemi sadece koltuk kemerleri 
bağlanmadığı durumda (kırmızı sembol) 
veya bağlandığı durumda (yeşil sembol) 
sinyal verir. Koltuklarda yolcu yoksa sinyal 
vermez.
Uyarı lambaları/sembollerinin hepsi 
kontak MAR (Kontak açık) konumunda 
iken ve bütün emniyet kemerleri (ön ve 
arka) bağlı iken devre dışı kalır. 
Arka koltuklar için, semboller, emniyet 
kemerlerinin durumundan bağımsız olarak 
(bütün emniyet kemerleri bağlı olsa bile) 
kontak MAR (Kontak açık) konumuna 
çevrildikten birkaç saniye sonra devreye 
girecektir.
Bütün uyarı lambaları/sembolleri, en 
azından bir emniyet kemeri bağlı durum-
dan açık duruma geçerse veya tersi olursa 
devreye girecektir.

Aracınız, ön koltuklardaki emniyet kemer-
lerinin daha etkili koruma saðlamasý için 
gerdirici sistem ile donatýlmýþtýr. Bu sistem, 
bir sensör yardýmý ile þiddetli bir çarpýþma 
olduðunu algýlar ve kemerin birkaç santim 
daha gerilip kýsalmasýný saðlar. Bu þekilde; 
kemer kullanýcýyý arkada tutmaya baþlama-
dan önce, gerdirici kemerin vücudu 
boþluksuz bir þekilde sarmasýný saðlar.
Emniyet kemeri kilitlendiðinde, gerdirici-
nin devreye girdiði anlaþýlýr ve emniyet 
kemeri el ile bile çekilmez.
Araç aynı zamanda ikinci bir ön gerdirici 
cihaz ile donatılmıştır. Bu cihazın devreye 
girmesi metal kablonun kısalması ile belli 
olur.
Devreye girdiklerinde küçük bir miktar 
duman ortaya çýkabilir. Bu duman hiç bir 
þekilde zehirli deðildir ve bir yangýn 
tehlikesi oluþturmaz.
Ön gerdiriciler herhangi bir bakým veya 
yaðlama gerektirmez. Orijinal konumunda 
yapýlan tüm deðiþiklikler, etkinliðini geçer-
siz kýlar. 
Ýstisnai doðal afetler (sel, deniz fýrtýnalarý 
gibi) sonucunda sistem ýslanýr veya çamur-
lanýr ise, değiştirilmeleri için yetkili bir 
Jeep servisi ile temasa geçiniz.

DÝKKAT Gerdiricinin maksimum koruma 
saðlamasý için emniyet kemeri göðüs ve 
kalçalarý saracak þekilde baðlanmalýdýr.

Yolcunun güvenliðini arttýrmak için, ön  
koltuk emniyet kemer makaralarý önden 
çarpma halinde, kemer kilitleme sýrasýnda 
omuzlara ve göðüse uygulanan kuvvetin 
miktarýný kýsýtlayan bir yük sýnýrlayýcýsý 
içerir.

Sürücü emniyet kemerlerinin kullanýmý ile 
ilgili yerel trafik kurallarýna uymak ve bunu 
aracın içerisindeki diðer yolculara 
bildirmekle yükümlüdür. Emniyet kemerini 
her zaman hareket etmeden önce takýnýz.
Hamile bayanlar da emniyet kemeri 
takmak zorundadýrlar. Kemer takmamalarý 
halinde kendileri ve doðacak çocuklarý için 
kaza durumunda yaralanma riski daha 
fazladýr.



EMNÝYET KEMERLERÝNÝN 
DAÝMA ÝYÝ DURUMDA 
TUTULMASI ÝÇÝN YAPILMASI
GEREKENLER
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Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt 
kýsmý karýn bölgesinin altýndan geçecek 
þekilde ayarlamalýdýrlar (þekil 70). Sürücü 
koltuk ve direksiyon simidini aracı tam 
kontrol edecek şekilde ayarlanmalıdır 
(pedal ve direksiyon simidine kolayca 
ulaşılmalı).  Karın bölgesi ile direksiyon 
simidi arasında maksimum boşluk sağlan-
malıdır. 

Kemer kıvrılmış olmamalýdýr. Üst kýsým, 
omuzun üzerinden göðsü çaprazlamasýna 
geçmelidir. Alt kýsým kullanýcýnýn öne 
doðru kaymasýný önlemek için karýn 
üzerinden deðil kalça üzerinden baðlan-
malýdýr (þekil 71), kemerin yolcunun 
vücudunu sarmasýný önlemek için klipsler, 
tutucu parçalar vs. kullanmayýnýz.

Her bir emniyet kemeri sadece bir kişi 
içindir: Emniyet kemeri çocuğun üzerin-
den geçecek şekilde kucağınıza çocuk 
alarak seyahat etmeyiniz (şekil 72). Vücuda 
emniyet kemeri ile aranıza gelecek şekilde 
herhangi bir nesne bağlamayınız.

Aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz:
   Kemer daima gergin, dönmemiþ ve 
hiçbir zorlukla karþýlaþmadan serbest 
þekilde kayabilecek pozisyonda kullanýl-
malýdýr.
    Emniyet kemerinin fonksiyonunu ke- 
meri takarak ve hızlı bir şekilde çekerek 
test edebilirsiniz.

 Toplayýcý makaralarýný kesinlikle 
ýslatmayýnýz. Sadece kuru kalmalarý halinde 
düzgün olarak çalýþmalarý garanti edilir.

    Emniyet kemerlerini herhangi bir aþýnma 
veya üzerlerinde kesik tespit edildiði 
zaman deðiþtiriniz.

   Emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan 
sonra üzerlerinde herhangi bir hasar 
görünmese bile deðiþtiriniz. Ön gerdirici-
ler devreye girmiþse emniyet kemerlerini 
her zaman deðiþtiriniz.

   Emniyet kemerlerini sabunlu su ile 
yýkayýp durulayarak, gölgede kurutunuz. 
Kemer dokusuna zarar verebilecek 
türden; kuvvetli deterjanlar, çamaþýr suyu, 
renklendirici veya baþka kimyasal madde-
ler kullanmayýnýz.
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      Gerdirici sadece bir kez kullanýlabilir. Devreye 
girdiði bir çarpýþmadan sonra yetkili bir Jeep 
servisinde deðiþtirilmelidir.
      Hiç bir koşul altında emniyet kemerlerinin ve 
ön gerdiricilerinin parçaları kurcalanmamalı veya 
değiştirilmemelidir. Her türlü işlemin, tecrübeli ve 
yetkili personel tarafından yapılması gerekir. 
Yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

   Ön gerdirici etrafýndaki bölgede oluþan 
patlama, titreþim veya lokal ýsýnmaya yol açan 
iþlemler sistemin hasar görmesine veya devreye 
girmesine sebep olabilir. Herhangi bir yardým için 
yetkili bir Jeep servisine baþvurunuz.

      Eğer kemer ani ve sert bir şekilde çalışma 
zorunda kalmış ise (örneğin bir kaza sonrasında), 
bağlantıları, bağlantı tespit vidaları ve gerdiricisi 
ile birlikte kemerin komple değiştirilmesi gerekir. 
Kemerde gözle görülür herhangi bir kusur olmasa 
da esnekliğini kaybetmiş olabilir.

      Maksimum güvenlik için, koltuk sırtlýðý dik 
pozisyonda ayarlanmýþ olarak arkanýza 
yaslanýnýz ve kemerin göðüs ve kalçalarýnýzýn 
üzerinden geçerek baðlandýðýndan emin olunuz. 
Ön ve arka koltuklardaki yolcularýn emniyet 
kemerlerinin baðlý olduðundan mutlaka emin 
olunuz! Kemerlerinizi baðlamadan yola çýktýðýnýz-
da, çarpýþma durumunda ciddi bir þekilde 
yaralanma veya ölüm riskini artýrýrsýnýz.

Bir çarpýþma anýnda en iyi koruma için tüm 
yolcular oturur durumda ve yeterli 
emniyet sistemiyle kuþanmýþ olmalýdýrlar.
Bu özellikle çocuklar için daha da önemli-
dir (aracınız 2003/20/EC Avrupa direktif-
lerine uymaktadýr).
Boyu 1.50 metrenin altında olan ve 12 
yaşına kadar çocuklar, uygun koltuk 
emniyet sistemleri ile korunmalıdır ve 
arka koltuğa oturtulmalıdırlar.
Kaza istatistikleri arka koltukların çocuk 
güvenliği açısından daha iyi sonuç verdiğini 
göstermektedir.
Çocuklarýn baþlarý; vücut aðýrlýklarýyla 
kýyaslandýðýnda yetiþkinlerinkinden daha 
büyük ve aðýrken kas ve kemik yapılarý da 
tam olarak geliþmemiþtir. Bu nedenle, 
çocuklar için yetiþkinlerin emniyet kemer-
lerinden daha baþka güvenlik sistemleri 
gereklidir. Bu sebepten dolayı bir kaza, 
frenleme ya da ani bir manevra durumun-
da yaralanma riskini mümkün olan en az 
seviyeye indirmek için yetişkin emniyet 
kemeri haricinde doğru emniyet taşıma 
sistemi gereklidir.

Çocuklar emniyetli ve konforlu şekilde 
taşınmalıdır. Çocuğun özelliklerine bağlı 
olarak olabildiğince uzun süre (en azından 
3 veya 4 yaşına kadar) yönü aracın sürüş 
yönünün tersine doğru bakan çocuk 
emniyet koltuklarında taşınmalıdır. Bu 
konum bir çarpışma anında en güvenli 
konumdur. 
Çocuk emniyet koltuğunun seçimi, ilgili 
çocuğun ağırlığına bağlıdır. Araca emniyet 
kemerleri veya ISOFIX/I-Size bağlantıları 
ile bağlanan çeşitli tipte çocuk koruma 
sistemleri vardır.
Çocuk için en uygun olan koruma sistemi-
nin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu 
sebeple, daima çocuk emniyet sisteminin 
el kitabından düşündüğünüz tipin doğru 
tip olup olmadığını kontrol ediniz.



Grup 2 15–25 kg arası

Grup 3 22-36 kg arası

BİR ÇOCUK KORUMA 
SİSTEMİNİN EMNİYET 
KEMERLERİ İLE BAĞLANMASI

Grup 0 ve 0+

73 J0A0170C
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Grup Ağırlık grubu

Grup 0 10 kg’a kadar

Grup 0+ 13 kg’a kadar

Grup 1 9–18 kg arası

Ayrupa’da çocuk koruyucu sistemleri 
ECE-R44 standartları içinde yer almakta-
dır ve beş ağırlık grubuna ayrılır:

ECE R-129 regülasyonu ile geçenlerde 
ECE-R44 standartı, yeni i-Size çocuk 
koruma sistemlerinin karakteristiklerini 
tanımlamaktadır (“Yolcu koltuklarının 
i-Size çocuk koruma sistemlerinin kullanı-
mı için uygunluğu” paragrafına bakınız).

Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri 
bulunmalý ve sisteme emniyetli şekilde 
baðlanmýþ, sökülemeyen bir etiket üzerin-
de kontrol edildiðini gösteren iþaret 
bulunmalýdýr.
Her bir aðýrlýk grubundaki çocuklarýn Jeep 
marka araçlar için özel olarak tasarlanmýþ 
ve denenmiþ Jeep Aksesuar Serisinde 
bulunan çocuk koruyucu sistemlerini 
kullanmalarýný tavsiye ediyoruz.

Emniyet kemerleri ile bağlanan üniversal 
çocuk koruma sistemleri ECE R44 
standartına göre tip onaylı olup çeşitli 
ağırlık gruplarına bölünmüştür.
DİKKAT Şekiller sadece anlatım ve montaj 
amaçlı hazırlanmıştır. Çocuk emniyet 
sistemini montaj talimatlarına göre 
bağlayınız.

13 kg aðýrlýða kadar olan bebekler; 
bebeðin baþýný destekleyen ve arka tarafa 
bakar þekilde monte edilen özel tipte 
koruyucu koltuklara oturtulmalýdýr (şekil 
73).

Koruyucu koltuk, aracın koltuðuna 
emniyet kemeri ile bağlanýr (þekil 73), 
çocuðun da koruyucu koltuðun kemerleri 
ile baðlanmýþ olmasý gerekir.
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Grup 2

75 J0A0172C

Grup 1

74 J0A0171C

9 kg ve 18 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar, 
ön tarafýnda yastýklar bulunan çocuk 
koruyucu koltuklarýna, öne bakar þekilde 
oturtulmalýdýr (şekil 74).

15-25 kg arasýndaki çocuklar doðrudan 
aracýn emniyet kemerleriyle baðlanabilirler 
(þekil 75).

Koltuðun tek fonksiyonu çocuðu emniyet 
kemerine göre doðru konumda tutmak 
böylece çapraz kýsmýn boyun yerine göğse
ve enine kýsmýnda çocuðun karýn boþluðu 
yerine leðen kemiðine oturmasýný 
saðlamaktýr.

22 kg ve 36 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar 
için, çocuðun sýrtýnýn koltuk sırtlığından 
uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak üzere bir 
destek kullanýlmasýný gerektirmez.
Þekil 76 arka koltukta çocuk koltuðunun 
uygun þekilde yerleþtirilmesini göstermek-
tedir.

1,50 m’den daha uzun boylu çocuklar 
yetiþkinler gibi emniyet kemeri takabilirler.



YOLCU TARAFI KOLTUKLARI ÝLE ÇOCUK KOLTUÐU KULLANIMININ UYGUNLUK TABLOSU

Çocuk koltuklarýnýn aracın deðiþik yerlerine montajý ile ilgili 2000/3/EC Avrupa direktiflerine aþaðýdaki tabloda gösterildiði 
þekilde uymaktadýr:

“Universal” çocuk koltuğu sistemlerinin konumu 
Grup Ağırlık ölçüsü Ön yolcu Arka orta yolcu Arka yan yolcular
Grup 0, 0+ 13 kg’a kadar U X U

Grup 1 9–18 kg arası U X U

Grup 2 15–25 kg arası U X U

Grup 3 22–36 kg arası U X U

X = Bu ağırlık grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk konumu.
U = Gösterilen “grup”lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre “Universal” kategoriye giren koruyucu sistemlerin uygunluðu.
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Çocuk koruma sistemlerinin hızlı, basit ve 
güvenli şekilde bağlanması için arka yan 
koltuklar ISOFIX bağlantıları ile donatıl-
mıştır. 
ISOFIX sistemi, aracın emniyet kemerini 
kullanmadan aracın üzerindeki 3 adet 
bağlantıya ISOFIX çocuk koruma sistemi-
nin bağlanmasını sağlayan bir sistemdir.  
Geleneksel çocuk koruma sistemleri, 
ISOFIX çocuk koruma sistemlerinin 
yanında aynı araçta farklı koltuğa monte 
edilebilir. 
ISOFIX çocuk koruma sistemini monte 
etmek için, koltuk sırtlığı ile minderinin 
kesiştiği yerdeki iki adet metal bağlantıya 
(A şekil 77) çocuk koltuğunu bağlayınız, 
sonra üstteki kemeri (koruyucu sistemle 
birlikte verilmektedir), koltuk sırtlığının 
arka alt kısmında bulunan B bağlantısına 
tutturunuz.
Şekil 78, Universal ISOFIX çocuk koruma 
sistemi ağırlık grubu 1. için bir örneği 
göstermektedir.
DİKKAT Şekil 78 montaj ve gösterim 
amaçlı verilmektedir. Çocuk koruma 
sistemini montaj talimatlarına göre 
bağlayınız. 

NOT Universal ISOFIX çocuk koruma 
sistemi kullanılacağı zaman, sadece ECE 
R44 "ISOFIX Universal” (R44/03 veya 
daha üst versiyonları) tip onaylı çocuk 
koruma sistemleri kullanılabilir (şekil 79’a 
bakınız).
ISOFIX çocuk koruma sistemlerinin 
kapsadığı diğer ağırlık grupları, kullanılma-
sı düşünülen araç için spesifik olarak test 
edilmişse kullanılabilir (çocuk koruma 
sistemi ile verilen araç listesine bakınız).



YOLCU KOLTUÐUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAÐLI YASAL UYGUNLUÐU
Aþaðýdaki tablo ECE 16 Avrupa Standardýna göre Isofix emniyet sistemlerinin, Isofix Universal kemerleriyle donatýlmýþ koltuklarda 
deðiþik þekilde kurulumunu göstermektedir.

ARAÇTAKİ ISOFIX KONUMU

Ağırlık grubu Ölçü grubu Sistem Ön yolcu Arka yan yolcular Arka orta yolcu

Grup 0 (10 kg’a kadar) E ISO/R1 X IL X

Grup 0+ (13 kg’a kadar)

E ISO/R1 X IL X

D ISO/R2 X IL X

C ISO/R3 X IL (*) X

Grup 1 (9-18 kg arası)

D ISO/R2 X IL X

C ISO/R3 X IL (*) X

B ISO/F2 X IUF X

B1 ISO/F2X X IUF X

A ISO/F3 X IUF X

X Bu kilo grubunda ve/veya ölçü sınıfında ISOFIX çocuk koruma güvenlik sistemi için ISOFIX konumu uygun değildir.
IL ”Özel araçlar”, “kısıtlı” veya “yarı universal” kategorileri için olan ISOFIX çocuk koltuğu sistemlerine uygundur.
IL (*) Isofix çocuk koltuğu, ön koltuk ayarlanarak monte edilebilir.
IUF Öne (sürüş yönüne) bakan "universal" sınıf ve aynı zamanda ilgili ağırlık grubu için kullanımına izin verilmiş ISOFIX çocuk koltuk sistemleri için uygundur.
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80 J0A0450C

86

26-6-2014 10:11 Pagina 86

Arka yan koltuklar, i-Size çocuk koruma 
sistemlerinin bağlanması için tip onaylıdır-
lar. Bu çocuk koruma sistemleri, araç 
içinde taşınan çocuklar için daha iyi güven-
lik şartları sağlamak amacıyla i-Size (ECE 
R129) standartına göre üretilmiş ve tip 
onayı almışlardır:
   Çocuk 15 aylık olana kadar yüzü arkaya 
dönük olarak taşınmak zorundadır.

NOT i-Size tip onaylı koltuklar, şekil 80’de 
gösterilen sembol ile işaretlenmiştir.

   Yandan çarpma durumunda çocuk gü- 
venlik sisteminin koruması artmaktadır.

   ISOFIX sisteminin kullanımı, çocuk 
koruma sisteminin hatalı montajını önleme 
konusunda iyileştirilmiştir.

   Çocuk güvenlik sisteminin seçimindeki 
verimlilik arttırılmıştır; seçim artık ağırlığa 
göre değil, çocuğun boyuna göre olmuş-
tur.

    Araç koltukları ile çocuk koruma 
sistemlerinin uyumluluğu daha iyi olmuş-
tur: i-Size çocuk koruma sistemleri, 
"Süper ISOFIX" olarak düşünülebilir. Yani 
bunlar mükemmel olarak i-Size tip onaylı 
koltuklara uymaktadır, fakat aynı zamanda 
ISOFIX (ECE R44) tip onaylı koltuklara da 
uymaktadır.



Takip eden tablo, i-Size çocuk koruma sistemlerinin ECE 129 Avrupa mevzuatına göre montaj imkanını göstermektedir.

ARAÇTAKİ i-Size KONUMU

Sistem Ön yolcu Arka yan yolcular Arka orta yolcu

i-Size çocuk koltuğu sistemi
ISO/R2 X i-U X

ISO/F2 X i-U X

i-U: i-Size Universal çocuk koruma sistemleri için uygundur (arkaya ve ileriye dönük).
X: koltuk i-Size Universal çocuk koruma sistemleri için uygun değildir.

JEEP İÇİN TAVSİYE EDİLEN ÇOCUK KOLTUKLARI

Jeep aksesuar serisi üç destek noktası veya ISOFIX destekleri ile emniyet kemeri kullanarak sabitlenecek olan çocuk güvenlik sistem-
lerinin bütün bir dizisini içerir.

Ağırlık grubu Çocuk koltuğu sistemi Çocuk koltuğu tipi Çocuk koltuğu kurulumu

Grup 0+: 13 kg’a
kadar

Bebek Puseti
Tip onay numarası: E24
040089 Universal / ISOFIX çocuk koruma sistemi,

araç emniyet kemerlerini veya özel 
ISOFIX K tabanını (ayrıca satın alınabilir) 
- araç ISOFIX bağlantılarını kullanarak
arkaya dönük olarak monte edilmek 
zorundadır. Arka yan koltuklara monte 
edilebilir.

ISOFIX K taban
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Grup 1: 9-18 kg
arası

Bebek/çocuk koltuğu G0/1S
Tip onay numarası: E4
04443718

Universal/ISOFIX çocuk koruma sistemi,
İleriye / arkaya bakacak şekilde araç em-
niyet kemerleri veya Isofix bağlantıları 
kullanılarak monte edilebilir.
Jeep arkaya doğru bakan ISOFIX plat-
formunun (RWF Jeep Renegade için 
özeldir – ayrıca satın alınabilir) veya 
öne doğru bakan ISOFIX platformu-
nun (FWF Jeep Renegade için özeldir – 
ayrıca satın alınabilir), rijit koltuk başlık-
larının (ayrıca satın alınabilir) ve ISOFIX 
bağlantılarının kullanılmasını önermekte-
dir. Bunlar arka yan koltuklara bağlan-
mak zorundadır.

++

ISOFIX RWF platform, 
Jeep Renegade tipi G0/1S 
için özel  veya
veyaveya
ISOFIX FWF platform, 
Jeep Renegade tipi G0/1S 
için özel  

++

Koltuk başlığı

88
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Ağırlık grubu Çocuk koltuğu sistemi Çocuk koltuğu tipi Çocuk koltuğu kurulumu



Grup 2: 15-36 kg
arası

Çocuk Koltuğu
Tip onay numarası: E4
04443721

Üç noktalı emniyet kemeri ve Isofix
bağlantıları ile sadece aracın sürüş
yönüne bakacak şekilde monte
edilmelidir.

DİKKAT Jeep çocuk güvenlik sistemi sabitlemesinin, dahil edilmesi gereken talimatlara uygun olarak yapılmasını önerir.

Araçlarda çocuk taþýnýrken uyulmasý 
gereken kurallar aþaðýda 
özetlenmiþtir:

UYARI

83)
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Ağırlık grubu Çocuk koltuğu sistemi Çocuk koltuğu tipi Çocuk koltuğu kurulumu

    Bir kaza olmasý durumunda; araç içinde-
ki en güvenli yer arka koltuk olduðundan, 
çocuk koruyucu sistemleri arka koltuða 
monte edilmelidir.

    Çocuklar olabildiğince uzun süre (en 
azından 3 veya 4 yaşına kadar) yönü aracın 
sürüş yönünün tersine doğru bakan çocuk 
emniyet koltuklarında taşınmalıdır.

    Yolcu hava yastýðý devreden çýkartýlmýþ-
sa, gerçekten devreden çýkartýldýðýndan 
emin olmak için her zaman gösterge 
panelindeki uyarý lambasýný kontrol ediniz.

    Çocuk koruyucu koltuğunun montajı ile 
ilgili imalatçı firma tarafından verilen 
talimatlara uyunuz. Bu talimatları, aracın 
belgeleri ve bu el kitabı ile birlikte saklayı-
nız. Montaj talimatı olmayan çocuk 
koruyucu sistemlerini kullanmayınız.

    Bir çocuk koruyucu sistemine aynı anda 
sadece bir çocuk bağlanabilir. Bir çocuk 
koruyucu sistemi ile asla iki çocuk taşıma-
yınız.
   Emniyet kemerini çekerek, doğru 
bağlandığını her zaman kontrol ediniz.

  Bir kaza durumunda koltuğu yenisi ile 
değiştiriniz.

  Seyahat esnasında çocuğun yanlış 
oturmasına veya kemerleri çözmesine izin 
vermeyiniz.

    Kucağınızda kesinlikle çocuk veya bebek 
taşımayınız. Ne kadar güçlü olursa olsun, 
bir kaza anında hiç kimse bir çocuğu 
tutamaz.

  Emniyet kemerinin çapraz kısmının, 
çocuğun kolunun altına veya sırtının 
arkasına gelmesine asla izin vermeyiniz.

  Emniyet kemerinin çocuğun boğazı 
üzerinden geçmediğini daima kontrol 
ediniz.

      CİDDİ TEHLİKE: Yolcu hava yastığı devrede 
ise çocuk koruyucu sistemini arkaya bakar 
şekilde koltuğa monte etmeyiniz. Şişen hava 
yastığı, bebeğin ölümle sonuçlanabilecek yaralan-
masına sebep olabilir. En güvenli yer arka koltuk 
olduğu için, çocukları arka koltukta taşımanızı 
tavsiye ediyoruz. 
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EK GÜVENLİK SİSTEMİ 
(SRS) – HAVA YASTIĞI

Araç aşağıdakilerle donatılmıştır:
Ön sürücü hava yastığı.
Ön yolcu hava yastığı.
Sürücü ve yolcu ön yan hava yastıkları, 
pelvis, göğüs ve omuz koruması (Yan 
yastıklar).
Ön ve arka yanlardaki yolcular için baş 
koruması sağlayan yan yastıklar (perde 
hava yastığı).

ÖN HAVA YASTIKLARI
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      Güneşliğin üzerinde, çocuk koltuğunun 
arkaya bakar şekilde yerleştirildiği durum için  
hava yastığının devreden çıkarılmasının zorunlu 
olduğunu hatırlatan bir etiket ve sembol 
bulunmaktadır. Daima güneşliğin üzerindeki 
talimatlara uyunuz (“Ek Güvenlik Sistemi (SRS) – 
Hava yastığı” paragrafına bakınız).

      Çocuk koruma sisteminin yanlış bağlanması 
güvenlik sistemini etkisiz hale getirebilir. Bir kaza 
durumunda çocuk koruma sistemi gevşeyebilir ve 
çocuk yaralanabilir, hatta ciddi şekilde. Çocuk 
koruma sistemini yeni doğan bebek veya çocuklar 
için monte ederken, Üretici tarafından verilen 
talimatlara kesin şekilde uyunuz.

      Çocuk koruma sistemi kullanılmadığı zaman, 
emniyet kemeri veya ISOFIX bağlantıları ile 
sabitleyiniz veya onu araçtan çıkarınız. Sabitlen-
memiş şekilde yolcu kabininde bırakmayınız. Bu 
şekilde tutulduğunda, ani fren veya bir kaza 
durumunda yolcuların yaralanmasına sebep 
olmayacaklardır.
       Çocuk koruma sistemini monte ettikten 
sonra, koltuğu hareket ettirmeyiniz. Herhangi bir 
ayar yapmadan önce daima çocuk koruma 
sistemini çıkarınız. 

       Universal ISOFIX çocuk koruma sistemi 3 
adet bağlantıya monte edilmemişse, çocuğu 
doğru bir şekilde korumayacaktır. Bir kaza 
durumunda çocuk ciddi şekilde yaralanabilir.

       Çocuk emniyet sistemini sadece araç 
hareketsizken monte ediniz. Isofix çocuk emniyet
sistemi, klik sesleri duyulduðunda montaj 
braketlerine düzgün þekilde oturmuþtur. Her 
durumda, çocuk emniyet sisteminin imalatçýsý 
tarafýndan temin edilmesi gereken montaj, 
demontaj ve konumlandırma talimatlarına 
uyunuz.

       Aynı bağlantıyı birden fazla çocuk koruma 
sistemi için kullanmayınız.

       Emniyet kemerinin göğüs kısmının çocuğun 
kollarının altından veya arkasından geçmediğin-
den emin olunuz. Bir kaza durumunda emniyet 
kemeri çocuğu tutmayabilir, ciddi yaralanma riski 
olabilir. Bu yüzden çocuklar emniyet kemerini 
doğru şekilde takmalıdır.

      Ön veya arka koltukları, üzerinde bir çocuk 
veya çocuk emniyet koltuğu varken ayarlamayı-
nız.

      Eğer ön yolcu koltuğuna aracın önüne doğru 
dönük bir çocuk taşıma koltuğu yerleştirme 
zorunluluğu varsa ön ve yan yolcu hava yastıkları-
nın ayar menüsüyle (”Gösterge Panelinin 
Tanıtımı” bölümündeki “Ekran” paragrafına 
bakınız) devreden çıkartılması ve bunun gösterge 
panelindeki              uyarı lambasının yanması 
ile onaylandığının kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca çocuk koltuğunun ön göğüse temas 
etmesini önlemek için koltuğun
tamamen geriye çekilmesi gerekir.

Ön sürücü/yolcu hava yastýklarý ve sürücü 
diz hava yastıkları (bazı modellerde), 
orta/yüksek þiddetteki herhangi bir önden 
çarpýþma anýnda sürücü/yolcu ile direksi-
yon simidi veya ön panel arasýna bir hava 
yastığı yerleþtirerek yolcularý korumak 
üzere tasarlanmýþtýr.
Ön hava yastýklarý, önden çarpýþmalarda 
aracın içerisinde bulunan yolcularý 
korumak için tasarlanmýþtýr ve bu yüzden 
diðer tip çarpýþmalarda tetiklenmemesi 
(yan çarpýþmalar, arka bindirmeler, 
taklalar, vb) normaldir.
Sürücü/yolcu hava yastýkları emniyet 
kemerlerinin yerine geçmez. Avrupa’da ve 
dünyanýn pekçok ülkesinde kanunlarla da 
belirlendiði gibi, emniyet kemerlerinin 
daima takýlmasý gerekir.



Sürücü tarafı ön hava yastığı

94) 95)

Yolcu tarafı ön hava yastığı
96)

Ön yolcu hava yastığı ve çocuk
koruma sistemleri

81 J0A0176C

82 J0A0177C

83 J0A0190C
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Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan 
yolcu, öne doğru hareket eder ve þiþmek-
te olan hava yastýðý ile hızlı temas edebilir. 
Bu durumda hava yastýðýnýn saðladýðý 
koruma etkisi azalýr.
Ön hava yastıkları aşağıdaki durumlarda 
devreye girmeyebilir: Aracın ön yüzeyine 
hasar vermeyecek nesnelere çarpýldýðýnda 
(tampon bariyerlere çarptýðýnda) veya 
koruyucu bariyerlerin altýna girildiðinde 
(örneðin bir kamyonun veya bariyerlerin 
altýna girildiðinde). Hava yastýðý tetiklen-
memiþ ve dolayýsýyla emniyet kemerlerine 
ek herhangi bir koruma saðlamamýþ olur. 
Bu yüzden, yukarýda anlatýlan þartlarda 
harekete geçmemesi sistemin düzgün 
çalýþmadýðý anlamýna gelmez.

Direksiyon simidinin merkezindeki özel 
bölmede hava yastýðý yer alır (şekil 81).

Ön paneldeki özel bölmede sürücü hava 
yastýðýndan daha büyük olan hava yastýðý 
yer alır (şekil 82).

Arkaya dönük çocuk  koruma sistemleri 
ön koltuğa yolcu hava yastığı devrede iken 
ASLA takılmamalıdır. Bir kaza durumun-
da hava yastığının devreye girmesi çocuk 
için ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Ön yolcu koltuğuna çocuk emniyet 
koltuğu yerleştirmeden önce yolcu güneş-
liğinde bulunan bilgi etiketindeki talimatla-
rı uygulayınız.
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Ön ve yan yolcu hava yastıklarının
devreden çıkarılması

Ön koltukta bir çocuk taþýnmasý zorunlu 
olduðunda, araçta bulunan yolcu hava 
yastýðýnýn ve yan hava yastýðýnýn ayar 
menüsü vasıtasıyla devre dýþý býrakýlmasý 
gereklidir.
                ve          LED’leri ön panel 
üzerindedir. Kontak MAR (Kontak açık) 
konumuna çevrildiğinde, LED’ler birkaç 
saniye için yanar. Aksi durumda Jeep 
yetkili servisi ile temasa geçiniz.
İlk saniyelerde, LED’in devreye girmesi 
gerçekten yolcunun koruma durumunu 
göstermez, sadece doğru işlemini kontrol 
eder. Birkaç saniyelik testten sonra, 
LED’ler yolcu hava yastığı korumasının 
durumunu belirtirler.

Yolcu koruması devrede:         (şekil 
84) buton devrede.
Yolcu koruması devrede değil:      
(şekil 84) buton devrede.
LED’ler aracın şartlarına bağlı olarak çeşitli 
yoğunluk seviyelerinde yanabilir. Yoğun-
luk aynı anahtar çevrimi süresince değişe-
bilir.



ÖN YOLCU YAN HAVA YASTIĞI VE ÇOCUK GÜVENLİK SİSTEMLERİ: UYARI

85 J0A0215
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Yan hava yastıkları

Perde hava yastığı

97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107)
108)

Önemli

86 J0A0178C

87 J0A0180C
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Araç, yolcularý orta-aðýr þiddetteki yandan 
çarpışmalardan korumak için ön yan ve 
perde hava yastıkları ile donatılmıştır.

Yan hava yastýklarý derhal þiþen iki tip 
yastýktan oluþur ve ön koltuk sırtlýklarý 
içine yerleþtirilmiþtir (şekil 86). Yan hava 
yastýklarý, orta-ağır þiddetteki çarpýþmalar-
da yolcuyu göðüs kýsmýndan korur. 
“AIRBAG” (Hava yastığı) yazan etiket ön 
koltuk dış kenarlarına dikilmiştir.

Perde hava yastýkları, tavan kaplamasýnın 
iki yanında yer alan “perde” şeklinde bir 
sistem olup özel bir trim ile kaplanmýþtýr 
(şekil 87). Yolcu ve sürücünün baþlarýný 
korumak için düþünülen bu çözüm, geniþ 
yüzeyi ile yandan çarpýþma durumunda en 
üst ıseviyede koruma saðlar. Önemsiz 
yandan çarpmalarda (emniyet kemerleri-
nin koruma etkisinin yeterli olduðu) 
koltuğa monte edilmiş konumdaki yan 
hava yastıkları açýlmaz.
Yan çarpışma durumunda, eğer yolcu 
doğru konumda oturuyor ise hava yastığı 
doğru olarak şişerek en iyi korumayı 
sağlar.

Koltuklarý basýnçlý buhar veya su ile 
yýkamayýnýz (manuel veya otomatik yýkama 
istasyonlarýnda).
Basamaklar, bordür taşları gibi çıkıntılı 
cisimlere şiddetli bir şekilde çarpılması, 
büyük çukurlara veya yol üzerindeki 
çökmüş bölgelere düşülmesi gibi, aracın, 
alt kısmını etkileyecek şiddetli darbelere 
veya kazalara maruz kalması halinde, ön 
ve/veya yan hava yastıkları şişebilir.
Hava yastýklarý þiþerken, dýþarý az miktarda 
toz þeklinde bir madde yayýlýr. Bu zararlý 
olmayýp bir yangýnýn baþlangýcýna iþaret 
etmez. Ayrýca, þiþen hava yastýðýnýn yüzeyi 
ve aracın içi de toz halindeki bu madde ile 
kaplanabilir. Bu madde, cildi ve gözleri 
tahriþ edebilir. Vücudunuzun bu maddeye 
maruz kalan bölgelerini, sabun ve su ile 
yýkayýnýz.
Hava yastýðý ile ilgili tüm kontrol, tamir ve 
deðiþtirme iþlemleri yetkili bir Jeep 
servisinde yapýlmalýdýr.
Aracınız hurdaya çýktýðýnda, hava yastýðýnýn 
devre dýþý býrakýlmasý için, yetkili bir Jeep 
servisi ile temasa geçiniz.
Ön gerdiriciler ve hava yastýklarý; elektro-
nik kontrol ünitesi tarafýndan çarpýþmanýn 
tipine baðlý olarak devreye alýnýrlar. 
Dolayýsýyla, bu tertibatlarýn birinin veya bir 
kaçýnýn devreye girmemesi, sistemin arýzalý 
olduðu anlamýna gelmez.



UYARI
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       Direksiyon simidi, yolcu tarafý hava yastýðý 
kapaðý ya da tavan yan kaplamasýnýn üzerine 
etiket veya baþka nesneler yapýþtýrmayýnýz. Yolcu 
hava yastýðýnýn gereken þekilde þiþmesini engelle-
yerek, aðýr yaralanmalara yol açabilecek-
leri için ön panelin yolcu tarafýna herhangi bir 
nesne (örneðin araç telefonlarý) koymayýnýz.

       Halka veya destek kollarına başka nesneler
takmayınız.

   Başınızı, kollarınızı ve dirseklerinizi asla 
camdan dışarı çıkarmayınız.

       Koltuğa monte edilmiş konumdaki yan hava 
yastıklarına sahip modellerde koltuk sırtlıklarını 
kaplama ve kılıfla örtmeyiniz.

        Araca hırsızlık girişiminde bulunulursa, 
tahrip edici hareketlere ya da sel basmasýna 
maruz kalınırsa hava yastýðý sistemini yetkili bir 
Jeep servisinde kontrol ettiriniz.

       Kucağınızda veya önünüzde, göğüs hizasın-
da bir nesne taşıyarak, ağzınızda pipo, kalem gibi 
nesneler varken seyahat etmeyiniz. Bir çarpışma-
dan sonra hava yastığının şişmesi ciddi hasara/ya-
ralanmaya sebep olabilir.

       Ön hava yastıkları, gerdiricilerin devreye 
girdiği çarpışmalardan daha şiddetli darbeler 
alınırsa devreye girmektedir. Bu sebeple iki darbe 
eşiği arasında sadece ön gerdiricilerin devreye 
girmesi normaldir.

       Bazı tiplerde, kapatma LED’i           (ön 
panel üzerinde bulunmaktadır) arızalıysa, 
gösterge panelindeki        uyarı lambası yanar. 

       Eğer hava yastığı uyarı lambası arızalıysa, 
bu durum gösterge paneli ekranında  hava yastığı 
arıza sembolü, ilgili mesajla birlikte belirecektir. 
Piroteknik malzeme etkindir. İşlem yapmadan 
önce, sistemin kontrolü için Jeep yetkili servisi ile 
acilen temas kurunuz.

         Kontağı MAR (Kontak açık) konumuna 
çevirdiðinizde       uyarý lambası yanmýyor veya 
seyahat esnasýnda yanýyorsa, güvenlik sistemlerin-
de bir arýza anlamýna gelir. Bu durumda herhangi 
bir çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve ön gergiler 
tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda da kaza ile 
tetiklenebilir. Sistemi kontrol etmek için yetkili bir 
Jeep servisine baþvurunuz.

         Kontak MAR (Kontak açık) konumunda ve 
motor çalýþmýyorken, hareket eden baþka bir araç 
çarptığında hava yastýðýnýn hareketsiz haldeyken 
de devreye girebileceðini unutmayýnýz. Bu yüzden 
araç hareketsiz halde olsa bile, çocuklarý kesinlik-
le ön koltuklara oturtmayýnýz. Hava yastýðýnýn 
devreye girmesi çocuða ciddi hatta ölümcül 
þekilde zarar verebilir. Eğer ön yolcu koltuğuna 
yönü arkaya bakan bir çocuk taşıma koltuğu 
yerleştirme zorunluluğu varsa yolcu hava yastıkla-
rının (Karın-göğüs-omuz korumalı ön ve yan hava 
yastıkları) devreden çıkartılması gerekir.
Ön yolcu koltuðu, çocuk koltuðuyla ön konsol 
arasýndaki baðlantýyý engellemek için en geri 
konuma ayarlanmalýdýr. Kanunen zorunlu olmasa 
bile, çocuğun ön koltukta taşınması artık gerek 
kalmadığı andan itibaren hava yastýðýný hemen 
tekrar devreye almanýz tavsiye edilir. Diðer 
yandan kontak anahtarý STOP konumunda ise 
herhangi bir çarpma halinde emniyet tertibatları 
devreye girmez (hava yastıkları veya gerdiriciler); 
bu durumda bu tertibatların tetiklenmemesi bir 
sistem hatasý olarak düþünülmemelidir.

       Şişme esnasında yaralanmamanız için, başı- 
nızı, dirseklerinizi veya kollarınızı kapı, cam 
üzerinde ve perde hava yastığının bulunduğu 
bölgede tutmayınız.

   Hava yastýðýnýn serbestçe þiþebilmesini 
saðlamak ve kendinizi ciddi þekilde yaralanmak-
tan korumak için, aracı daima her iki eliniz ile 
direksiyon simidinden tutarak kullanýnýz. Aracınızı 
direksiyon simidine doðru eðilerek deðil, dik bir 
þekilde, sýrtýnýzý koltuða yaslayarak oturup 
kullanýnýz.

      Yolcu hava yastýðý devredeyken, hiçbir zaman 
bir çocuk koltuðunu arka tarafa bakacak þekilde 
yerleþtirmeyiniz, hava yastýðýnýn devreye girmesi 
çocuða ciddi hatta ölümcül þekilde zarar verebilir. 
Bu hava yastýklarý ön yolcu koltuðunda çocuk 
koltuðu bulunduðunda devre dýþý býrakýlmalýdýr. 
Ön yolcu koltuðu, çocuk koltuðuyla ön konsol 
arasýndaki baðlantýyý engellemek için en geri 
konuma ayarlanmalýdýr. Kanunen zorunlu olmasa 
bile, çocuk taþýmak uzun süre gerekli olmadýðý 
sürece hava yastýðýný hemen tekrar devreye 
almanýz tavsiye edilir.
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       Hava yastýðý emniyet kemerlerinin yerine 
geçmez, fakat kemerler ile daha etkin bir 
koruma saðlar. Ayrýca, ön hava yastýklarý düþük 
hýzda önden çarpmalarda, yan çarpýþmalarda, 
arkadan darbelerde veya devrilmelerde devreye 
girmeyeceðinden, bu durumlarda yolcular sadece 
her zaman takýlmasý gerekli olan emniyet 
kemerleri ile korunurlar.



ARACIN KULLANILIŞI
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Aracın tüm imkanlarından nasıl tam anlamıyla 
faydalanabileceğinize bakmak için “kalbine” 
gelelim: Konforumuzu ve cüzdanımızı aklımız-
dan çıkarmayarak iyi bir arkadaş olabilmesi 
için aracımızı her koşulda nasıl sürmemiz 
gerektiğine bir göz atacağız.



MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

109) 110) 111) 34) 35) 36) 37)

MANUEL VİTES KUTUSUNA
SAHİP MODELLERDE 
ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Elektrikli el frenini çekiniz ve vitesi
boş konuma alınız.
Kontağı MAR (Kontak açık) konumuna 
getiriniz; gösterge panelinde
uyarı lambası yanacaktır. Uyarı lamba-
sının sönmesini bekleyiniz.

Gaz pedalına basmadan debriyaj peda-
lına sonuna kadar basınız.
Kontağı AVV konumuna getiriniz ve
motor çalışır çalışmaz serbest bırakınız.

Eðer motor 10 sn içinde çalýþmaz ise, 
kontak ünitesini STOP konumuna
getiriniz ve 10-15 saniye bekledikten
sonra iþlemi tekrarlayýnýz.

OTOMATİK VİTES KUTUSUNA
SAHİP MODELLERDE 
ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Elektrikli el frenini çekiniz ve vitesi
P (Park) veya N (Boş) konumuna 
alınız.
Gaz pedalına basmadan fren pedalına 
sonuna kadar basınız.
Kontak ünitesini AVV konumuna geti-
riniz
Eðer motor 10 sn içinde çalýþmaz ise, 
kontak ünitesini STOP konumuna
getiriniz ve 10-15 saniye bekledikten
sonra iþlemi tekrarlayýnýz.

UYARI

109)

110)

111)

UYARI
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Motoru çalıştırmadan önce, koltuğu, iç 
dikiz aynasını, kapı aynalarını ayarlayınız ve 
emniyet kemerini doğru bir şekilde 
bağlayınız. 
Motoru çalıştırmak için asla gaz pedalına 
basmayınız.
Gerekirse çalıştırma prosedürünü anlatan 
mesajlar ekranda görülebilir.

DİKKAT Kontak MAR (Kontak açık) 
konumunda iken         sembolü,         uyarı 
lambası ile gösterge panelinde belirmişse, 
kontağı STOP ve tekrar MAR konumuna 
çeviriniz.
Eğer uyarı lambası (veya ekrandaki 
sembol) yanmaya devam ediyorsa, araçla 
birlikte verilen diğer anahtarları deneyiniz. 
Motor hala çalışmıyorsa, yetkili Jeep 
servisi ile temasa geçiniz.

     Motorun kapalý alanlarda çalýþtýrýlmasý 
oldukça tehlikelidir. Motor oksijeni tüketip, 
karbondioksit, karbonmonoksit ve diðer zehirli 
gazlarýn dýþarý atýlmasýna sebep olur.

       Aracı kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuþ 
aþaðý býrakarak çalýþtýrmayýnýz, bu yöntem 
katalitik konvertöre zarar verebilir.

       Aracın kullanýma baþlandýðý ilk 1600 km’de 
(1000 mil), aracı tam performansýyla (örneðin 
aþýrý süratli olarak uzun mesafe katedilmesi, aþýrý
gaz verme, sert frenleme vb) kullanmamanýz 
tavsiye edilir.
       Aküden gereksiz güç harcanmasýný önlemek 
için, motor durdurulduktan sonra kontak ünitesini 
MAR konumunda býrakmayýnýz.

       Motoru durdurmadan önce motor devrini 
yükseltmenin hiç bir amacý yoktur. Ayný zamanda 
fazla yakýt tüketimine sebep olur ve motora zarar 
verir.

     Motor çalışmadığı sürece, servo fren 
sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin 
çalışmayacağını unutmayınız, bundan dolayı fren
pedalı ve direksiyon simidi için daha fazla güç 
gerekecektir.



37) ELEKTRİKLİ PARK FRENİ 
(EPB)

Manuel olarak, orta konsoldaki (şekil
 88) anahtara basarak.
Otomatik olarak, “Safe Hold” (Güvenli 
Bekleme) ya da “Auto Park Brake” 
(Otomatik Park Freni) durumlarında.

Park freninin manuel olarak 
devreye alınması

112) 113) 114)

88 J0A0281C
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                uyarý lambasý, ýsýtma bujileri sisteminde 
arýza olduðunu belirtmek için motor çalýþýnca 60 
saniye veya uzun marþ süresince yanýp söner. 
Eðer motor çalýþýrsa aracı kullanabilirsiniz fakat 
mümkün olan en kýsa sürede yetkili bir Jeep 
servisine başvurunuz.

Elektrikli park freni (EPB) elle çalıştırılan 
park freni ile karşılaştırıldığında daha iyi 
kullanım ve optimal performans garanti 
eder.
Elektrikli park freni, orta konsolda (şekil 
88) yer alan bir anahtar, her iki arka teker-
lek için kaliperli bir motor ve elektronik 
bir kontrol modülü içerir. 

DİKKAT Aracı her zaman park frenini 
çekerek, lastikleri yönlendirerek, teker-
leklerin önüne takoz veya taş yerleştirerek 
(dik bir yamaçtayken) park etmenin 
yanında, araç her zaman vitese takılmalıdır 
(yokuş yukarı park edilen araçta 1inci vites 
ya da yokuş aşağı park edilen araçta geri 
vites). 

Otomatik vites kutusuna sahip versiyon-
larda, vites kolunu P (Park) konumuna 
getiriniz.
DİKKAT Araç aküsünün bozuk olması 
halinde, elektrikli park freninin kilidini 
açmak için akünün değiştirilmesi gerekir.
Elektrikli park sistemi iki şekilde devreye 
sokulabilir:

DİKKAT Aracı terketmeden önce her 
zaman elektronik park frenini çekiniz.

Araç duruyorken manuel olarak elektrikli 
park frenini devreye almak için kısaca orta 
konsolda bulunan anahtarı çekiniz.
Elektrikli park freni devreye alındığında 
aracın arka tarafından ses duyulabilir.
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Elektrikli park freninin manuel 
olarak devreden çıkarılması 

ELEKTRİKLİ PARK FRENİ 
ÇALIŞMA MODLARI

Elektrikli park freni aşağıdaki şekilde 
çalışabilir:

"Dinamik çalışma modu": Bu mod, yola 
çıkarken anahtarın tekrar tekrar çekil-
mesiyle etkinleştirilir.
"Statik devreye sokma ve ayırma modu": 
Araç dururken, orta konsolda yer alan 
anahtar bir kez çekilerek elektrikli park
freni etkinleştirilebilir. Diğer taraftan, 
freni devreden çıkarmak için aynı za-
manda anahtara ve fren pedalına bası-
nız.

"Araçla Giderken Ayırma": Sürücü tara-
fındaki emniyet kemerinin takılmasıyla 
ve aracı hareket ettirmek için sürücü 
tarafından yapılan bir eylemin (ileri 
vites ya da geri vites) algılanmasıyla 
elektrikli park freni otomatik olarak 
devreden çıkacaktır.

100
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Elektrikli park freni, fren pedalına basarak 
devreye alındığında fren pedalından gelen 
hafif bir hareket algılanabilir.
Elektrikli park freninin devreye alınmasıy-
la, gösterge panelindeki       uyarı lambası 
ve anahtar üzerindeki LED yanar.

DİKKAT EPB arıza uyarı lambasının 
yanmasıyla, elektrikli park freninin bazı 
fonksiyonları devre dışı bırakılır.
Bu durumda, sürücü frenin yapılmasından 
ve aracın tam güvenlik koşullarında park 
edilmesinden sorumlu olur.
İstisnai durumlarda, araç hareket halin-
deyken fren kullanımı gerekirse, fren 
yapma eylemi gerekli olduğu sürece orta 
konsoldaki anahtarı çekili olarak tutunuz.
Hidrolik sistemin geçici olarak kullanılama-
ması durumunda        uyarı lambası yanabi-
lir; bu durumda frenleme motorlar tarafın-
dan kontrol edilir.
Fren pedalının kullanılmasıyla normal 
frenleme için de olduğu gibi aynı zamanda 
fren lambaları (durma) da otomatik olarak 
yanacaktır.
Hareket halindeki araçta frenleme eylemi-
ni durdurmak için orta konsoldaki anahtarı 
serbest bırakınız.

Bu prosedür sayesinde 3 km/saatin altında 
bir hıza ulaşılıncaya ve anahtar çekili olarak 
tutuluncaya kadar aracın frenlenmesi 
halinde, park freni kesinlikle tamamen 
devreye girecektir.

DİKKAT Aracı elektrikli park frenini 
devreye alarak sürmek ya da aracı 
yavaşlatmak için bu freni bir kaç kez 
kullanmak frenleme sistemine ciddi zarar 
verebilir. 

DİKKAT Otomatik vites kutusuna sahip 
versiyonlarda, hiç bir şekilde elektrikli 
park freninin yerine P (Park) konumunu 
kullanmayınız. Aracın beklenmedik 
hareketinin yol açtığı yaralanma veya 
hasarı önlemek için aracı park ederken 
her zaman elektrikli park frenini devreye 
alınız.

Park frenini manuel olarak devreden 
çıkarmak için, kontak MAR (Kontak açık) 
konumunda olmalıdır. Ayrıca fren pedalına 
basmak ve daha sonra hafifçe orta konsol-
daki anahtara basmak gerekir. 
Devreden çıkarma işlemi esnasında aracın 
arkasından ses duyulabilir ve fren pedalın-
dan gelen hafif bir hareket algılanabilir.
Elektrik park freninin devreye sokulmasıy-
la, gösterge panelindeki         uyarı lambası 
ve anahtar üzerindeki LED söner.
Elektrik park freni devreden çıkarıldığında 
gösterge panelindeki        uyarı lambası 
açık kalırsa, bu bir arızayı gösterir: Bu 
durumda yetkili bir Jeep servisi ile temasa 
geçiniz.



"Güvenli Bekleme": Araç hızı 3 km/saatin 
altındayken, otomatik vites kutusuna
sahip versiyonlarda vites kolu P (Park) 
konumunda olmaz ve sürücünün aracı 
terk etme niyeti algılandığında, aracın 
güvenli koşullarda olması için elektrikli 
park freni otomatik olarak devreye 
girecektir.

"Otomatik Park Freni": Araç hızı 3 km/s 
altında olursa, vites kolunun P (Park) 
konumuna (otomatik vites kutusuna
sahip versiyonlarda) ya da kontağın 
STOP (manuel vites kutusuna sahip 
versiyonlarda) konumuna getirilme-
siyle elektrik park freni otomatik ola-
rak devreye girecektir. Park freni dev-
reye alındığında ve tekerleklere uygu-
landığında gösterge paneli üzerindeki 
        uyarı lambası ile birlikte orta 
konsolda yer alan anahtar (şekil 88) 
üzerindeki LED yanar. 
Orta konsol üzerindeki anahtara basa-
rak ve aynı zamanda otomatik vitesi
P (Park) konumuma ya da kontağı 
STOP (manuel vites kutusuna sahip 
versiyonlarda) konumuna getirerek 
her bir otomatik park freni devreye 
alma işlemi iptal edilebilir.

GÜVENLİ BEKLEME

Araç hızı 3 km/s'nin altındaysa.
Vites kolu P (Park) (otomatik vites ku-
tusuna sahip versiyonlarda) konumunda 
değilse.
Sürücü emniyet kemeri takılmamışsa.
Sürücü tarafındaki kapı açıksa.
Herhangi bir fren pedalı ya da, manuel
vites kutulu versiyonlarda, debriyaj pedalı 
veya gaz pedalı işlemi algılanmazsa; ara-
cın hareketini önlemek için park freni 
otomatik olarak devreye girer.

UYARI
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Araç için tehlikeli bir durumunun söz 
konusu olması halinde elektrikli park 
frenini otomatik olarak devreye sokan bir 
güvenlik fonksiyonudur.
Eğer:

Araç sabitken ve sürücü tarafındaki kapı 
açıkken orta konsolda yer alan anahtara ve 
aynı zamanda fren pedalına basarak 
Güvenli Bekleme fonksiyonu geçici olarak 
devre dışı bırakılabilir.
Devre dışı kaldığında, araç hızı 20 km/s'ye 
ulaştığında ya da kontak STOP daha sonra 
MAR (Kontak açık) konumuna getirildiğin-
de bu fonksiyon tekrar aktif hale gelecek-
tir. 

      Park manevralarının bir yokuş üzerindeki 
yolda yapılması durumunda, ön tekerlekler 
kaldırıma doğru (aşağı doğru park edildiğinde) ya 
da aracın yokuş yukarı park edilmesi halinde ters 
yöne çevrilmelidir. Eğer araç dik yamaç üzerine 
park edilirse, tekerleklerin önüne takoz ya da taş 
koyulması tavsiye edilir.

   Çocukları asla aracın içinde tek başına 
bırakmayınız. Araçtan çıkarken kontak anahtar 
yuvasından anahtarı çıkarıp yanınıza alınız. 

        Araçtan çıkarken elektrikli park freninin her 
zaman devreye alınması gerekir.
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I MANUEL VİTES KUTUSU

115) 38)

UYARI

115)

UYARI

38)

OTOMATİK VİTES 
KUTUSU

VİTES KOLU
Kol aşağıdaki konumlara sahiptir:

P = Park
R = Geri Vites
N = Boş
D = Sürüş, (Otomatik ileri vites)
AutoStick: + sıralı sürüş modunda 
vitesi bir üst vitese takmak; - sıralı 
sürüş modunda vitesi bir alt vitese 
takmak.

89 J0A0183C

90 J0A0146C
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Vitesi değiştirmek için debriyaj pedalına 
tamamıyla basınız ve vites kolunu istenilen 
pozisyonlardan birine getiriniz (düğme 
üzerinde de gösterilmiştir).
Boş vitesten geri vitese (R) almak için, 
mandalı (A) kaldırın ve eş zamanlı olarak 
kolu sola daha sonra da ileri doğru 
hareket ettiriniz.

6. vitese takmak istediðinizde, yanlýþlýkla 4. 
vitese geçmesini önlemek için, vites 
kolunu sað tarafa doðru bastýrýnýz. Aynı 
durum 6. vitesten 5. vitese geçilmesi 
halinde de sözkonusudur.

Araç 9 vitesli otomatik vites kutusu ile 
donatılabilir. 
Vites kutusu iki farklı modda çalışabilir: 
"Otomatik mod" ya da "Sıralı mod".

DİKKAT Geri vitese takýlmasý için, araç 
tamamen durmuþ olmalýdýr. Motor 
çalýþýyorken, geri vitese takmadan önce 
diþlilere hasar vermemek ve ses yapmasýný
önlemek için debriyaj pedalýna en az 2 
saniye basarak bekleyiniz.

DİKKAT Debriyaj pedalı sadece vites 
değiştirilirken kullanılmalıdır. Ayağınızı 
debriyaj pedalı üzerinde iken kesinlikle 
seyahat etmeyiniz. Debriyaj pedalı 
elektronik olması nedeni ile arıza 
durumunda yanlış sürüş halinde devreye 
girebilir.

       Düzgün vites deðiþtirmek için debriyaj 
pedalýna tamamen basmalýsýnýz. Bu yüzden 
pedallarýn altýnda bir þey olmamasý gereklidir: 
Paspaslarýn yere düzgün serildiðinden ve pedallar
ile zemin arasýnda engel teþkil etmediðinden 
emin olunuz.

      Eliniz vites üzerinde iken seyahat etmeyiniz. 
Uygulanan güç çok hafif de olsa vites kutusu 
elemanlarının zamanından önce aşınmasına 
sebep olacaktır.



AutoStick – Sıralı vites değiştirme 
modu

Devreye alma

Devre dışı bırakma

VİTES KUTUSU ACİL DURUM 
FONKSİYONU 
(bazı modellerde)

Geçici arıza

Aracı durdurunuz.
Vites kolunu P (Park) konumuna 
getiriniz.
Kontağı STOP konumuna getiriniz.
Yaklaşık 10 saniye bekleyiniz, daha 
sonra motoru yeniden çalıştırınız.
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Takılan vites ekranda gösterilir.

116) 117) 118) 119) 120)

İstenen vitesi seçiniz: Sorun artık 
algılanmıyorsa, vites kutusunun 
düzgün çalışması tekrar sağlanabilir.

Bir vites seçmek için, butona (A) (şekil 90) 
basıp, kolu ileri ya da geriye doğru hareket 
ettiriniz.
Eğer vites kutusu, kolun D (Sürüş) 
konumundan sola doğru hareket ettiril-
mesiyle etkinleştirilen "sıralı" modda 
kullanılırsa, (+) ya da (-)’ye doğru çeşitli 
konumlara ulaşılabilir. Bu konumlar 
değişkendir.
Araç durduğunda ya da düşük bir hızda 
hareket ediyorken P (Park) konumundan 
çıkmak ya da N (Boşta) konumundan D 
(Sürüş) veya R (Geri Vites) konumuna 
geçmek için, fren pedalına basılmalıdır (bu 
bölümdeki "Frene basılmasıyla vites 
geçirmeyi devre dışı bırakma sistemi” 
başlığına bakınız.

DİKKAT P (ya da N) konumundan diğer 
konuma geçiş yaparken KESİNLİKLE gaz 
pedalına basmayınız.

DİKKAT Bir vites seçtikten sonra, gaz 
pedalına basmadan önce birkaç saniye 
bekleyiniz. Bu önlem özellikle motor 
soğukken önem arz eder.

Sık sık vites değiştirme durumunda (örn; 
araç ağır bir yükle, rampada, güçlü esen 
rüzgarda sürüldüğünde ya da ağır römork 
çekerken), daha düşük bir sabit hız 
seçmek ve sürdürmek için AutoStick 
(sıralı vites değiştirme) modunun kullanıl-
ması tavsiye edilir. Araç hızına bakılmaksı-
zın D (Sürüş) konumundan sıralı moda 
geçiş yapmak mümkündür.

Vites kutusu işlemi sürekli olarak herhangi 
bir arıyı tespit etmek için izlenir. Eğer 
vites kutusuna hasar verebilecek bir 
durum tespit edilirse, "vites kutusu acil 
durum fonksiyonu" etkinleştirilir.
Bu durumda, vites kutusu seçilen vitese 
bakılmaksızın 4. viteste kalır.
P (Park), R (Geri Vites) ve N (Boşta) 
konumları yine de çalışır. Ekranda        sim-
gesi yanar.
"Vites kutusu acil durum" halinde derhal 
en yakın yetkili Jeep servisi ile temasa 
geçiniz.

D (Sürüş) konumundaki vites kolu ile sıralı 
sürüş modunu etkinleştirmek için, kolu 
sola (- ve + göstergesi) doğru hareket 
ettiriniz. Takılan vites ekranda gösteri-
lecektir. 
Vites değiştirme, vites kolunu - sembolüne 
doğru ileri ya da + sembolüne doğru geri 
hareket ettirerek yapılır.

Vites kolunu D (Sürüş) ("otomatik" sürüş 
modu) konumuna geri getiriniz. 

Geçici bir arıza durumunda, aşağıdaki 
işlemleri yapmak suretiyle tüm ileri 
vitesler için vites kutusunun düzgün 
çalışması tekrar sağlanabilir:
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KONTAK KİLİDİ VE PARK 
KONUMU

FREN PEDALINA BASMADAN 
VİTES GEÇİRMEYİ DEVRE DIŞI 
BIRAKMA SİSTEMİ 

UYARI
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UYARI
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DİKKAT Geçici bir arıza durumunda, 
mümkün olan en kısa sürede yetkili bir 
Jeep servisi ile temasa geçilmesi önerilir.

Bu sistem, daha önceden fren pedalına 
basılmamış olması halinde vites kolunu P 
(Park) konumundan çıkarmanızı engeller.
Vites kolunu P (Park) konumundan başka 
bir konuma getirmek için, kontak AVV 
(motor açık ya da kapalı) konumunda 
olmalı ve fren pedalı basılı olmalıdır.

Anahtarsız Giriş ve Sürüş (Keyless 
Enter-N-Go) sistemi ile donatılan 
versiyonlar: Bu fonksiyon kontağı STOP 
konumuna getirmeden önce vites kolunun 
P (Park) konumuna getirilmesini gerekti-
rir.  
Mekanik anahtar ile donatılan versi-
yonlar: Bu fonksiyon anahtarı kontak 
anahtar yuvasından çıkarmadan önce vites 
kolunun P (Park) konumuna getirilmesini 
gerektirir.
Eğer araç aküsü biter ve kontak çevrilirse, 
kontak gerekli konumda kilitlenir. Anahta-
rı manuel olarak çıkarmak için "Acil 
durumda yapılacaklar" bölümündeki 
"Otomatik vites kutusu kilidinin açma" 
paragrafına bakınız.

       P konumunu kesinlikle elektrikli park freni 
yerine kullanmayınız. Araç park edildiğinde, 
aracın istek dışı hareketlerini önlemek için her 
zaman elektrikli park frenini devreye alınız.

       Vites kolunu P konumundan çıkarmadan 
önce, kontağı MAR (Kontak açık) konumuna 
getirip fren pedalına basınız. Aksi halde vites kolu 
zarar görebilir.

       Geri vitese sadece araç dururken, motor 
rölantide çalışıyorken ve ayağınızı gaz pedalından 
tamamen çektiğinizde takınız.

       P konumu devreye alınmazsa, araç hareket 
edip insanlara zarar verebilir. Araçtan ayrılmadan 
önce, vites kolunun P konumunda olduğundan ve 
elektrikli park freninin devreye alınmış olduğun-
dan emin olunuz. 

       Yokuş aşağı gitmek için vites kolunu N 
konumuna getirip, motoru kapatmayınız. Bu tür 
bir sürüş tehlikelidir ve yol trafiğinin ve yol 
yüzeyinin değişiklik göstermesi halinde müdaha-
lede bulunma imkanını azaltır. Aracınızın 
kontrolünü kaybedebilir ve kazalara sebep 
olabilirsiniz.



STOP/START (DURDUR/
ÇALIŞTIR) SİSTEMİ

121) 122) 39)

ÇALIŞMA MODLARI
Motor kesme modu
Manuel vites kutusuna sahip modellerde

Otomatik vites kutusuna sahip modellerde

Motor yeniden başlatma modu
Manuel vites kutusuna sahip modellerde

Otomatik vites kutusuna sahip modellerde

MANUEL DEVREYE ALMA VE 
DEVREDEN ÇIKARMA

LED kapalı: Sistem devre dışı.
LED açık: Sistem devrede.

UYARI

121)

91 J0A0134C
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Stop/Start sistemi araç her durduğunda 
otomatik olarak motoru durdurur ve 
sürücü hareket etmek istediğinde tekrar 
çalıştırır.
Bu durum yakıt tüketimi, zararlı gaz ve 
gürültü kirliliğini azaltarak aracın verimli-
liğini iyileştirir.

Araç durduğunda, vites boşta ve debriyaj 
pedalı serbest bırakıldığında motor stop 
eder.

Ön paneldeki        butonuna basarak 
sistemi devreye alıp/çıkarabilirsiniz (şekil 
91).

Motoru yeniden çalıştırmak için debriyaj 
pedalına basınız.
Debriyaj pedalına basarak araç çalışmazsa, 
vites kolunu boşa alıp prosedürü tekrarla-
yınız. Sorun devam ederse, yetkili bir Jeep 
servisi ile temasa geçiniz.

Motoru tekrar çalıştırmak için, fren 
pedalından ayağınızı çekiniz.
Frene basılmasıyla, eğer vites kolu otoma-
tik moddaysa - D (Sürüş) - kolu R (Geri 
Vites) ya da N (Boşta) veya "AutoStick" 
konumuna getirerek motor yeniden 
çalıştırılabilir.
Frene basılmasıyla, vites kolu "AutoStick" 
modundaysa, kolu "+" ya da "-" veya R 
(Geri Vites) ya da N (Boşta) konumuna 
getirerek motor yeniden çalıştırılabilir.
Motor otomatik olarak durdurulduğunda, 
fren pedalına basılı tutarak, hızlı bir şekilde 
vites kolunu P (Park) konumuna getirip 
motoru kapalı tutmak suretiyle fren 
serbest bırakılabilir. 
Motoru yeniden çalıştırmak için sadece 
kolu P konumundan çıkarınız.

Araç duruyorken ve fren pedalı basılıyken, 
vites kolu R konumundan başka bir 
konumda ise motor kapanır.
Yokuş yukarı durulması halinde, kapanan 
motor "Yokuşta Kalkış Desteği" fonksi-
yonunu (sadece motor çalışıyorken işlev 
görür) etkinleştirmek için devreden çıkarı-
lır.
Motorun durduğu sinyalini vermek için 
gösterge paneli üzerinde        uyarı lambası 
yanar.

        Aküyü değiştirirken her zaman yetkili bir 
Jeep servisi ile temasa geçiniz. Yedek akü aynı 
tipte olmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır.



A
R

A
C

IN
 K

U
LL

A
N

IL
IŞ

I 122)

UYARI

39)

HIZ SINIRLAYICI

AÇIKLAMA

DEVREYE ALINMASI Cihazın otomatik olarak devre 
dışı bırakılması

92 J0A0137C
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       Motor kaputunu açmadan önce motorun 
kapalı ve kontağın STOP konumunda olduğuna 
dikkat ediniz. Motor kaputunun altındaki 
plakada yazan talimatlara uyunuz. Aracın içinde 
başka bir kişi varsa anahtarı araçtan çıkarmanız 
tavsiye edilir. Kontak çıkarıldıktan ya da STOP 
konumuna çevrildikten sonra araç her zaman 
terk edilmelidir. Yakıt dolumu sırasında, motorun 
kapalı (kontağın STOP konumunda) olduğundan 
emin olunuz.

      Klima konforuna öncelikle önem veriyorsanız, 
Stop/Start sistemi devre dışı bırakılarak klimanın 
kesintisiz çalışması sağlanabilir.

Bu sistem, araç hızının sürücü tarafından 
öncesinde programlanmış değer doğrultu-
sunda sınırlandırılmasına imkan verir.
Azami hız hem araç hareketsiz konumday-
ken hem de hareketli konumdayken 
programlanabilir. Ayarlanabilecek mini- 
mum hız saatte 30 km'dir.
Hız sınırlandırıcı devreye alındığında, 
aracın hızı gaz pedalına yapılan baskıya 
bağlıdır ve programlanmış hız limitini 
geçmez.

Hız sınırlandırıcıyı devreye almak için A 
butonunu          konumuna çeviriniz (şekil 
92).

Direksiyon simidi üzerindeki butonlar 
aşağıdaki şekilde çalışır:

Cihaz sistemdeki bir arıza durumunda 
otomatik olarak devre dışı kalır. Bu 
durumda, yetkili bir Jeep servisi ile temasa 
geçiniz.

    SET +: Hız limiti programlama (daha 
yüksek bir hız değerini saklama).

    CANC: Cihazın devre dışı bırakılması 
(cihazın devre dışı bırakılmasına dair 
sembolünün  (beyaz) görüntülenmesiyle 
sinyal verilir).

    SET –: Hız limiti programlama (daha 
düşük bir hız değerini saklama).
  RES: Cihaz etkinleştirme (cihazın 
etkinleştirilmesine dair    sembolünün  
(ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye 
sahip versiyonlarda yeşil) görüntülenme-
siyle sinyal verilir).



ELEKTRONİK HIZ
SABİTLEYİCİ (CRUISE 
CONTROL)

AÇIKLAMA

DEVREYE ALINMASI
123) 124) 125)

HIZIN AYARLANMASI

HIZI ARTIRMA/AZALTMA

SOLLAMA SIRASINDA 
HIZLANMA

HIZI GERİ ÇAĞIRMA

CİHAZIN DEVRE DIŞI 
BIRAKILMASI

93 J0A0144C
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Elektronik olarak kumanda edilen bu 
sistem, gaz pedalına basmaya gerek kalma-
dan, aracın istenilen hızda sabit kalmasına 
imkanı sağlar.
40 km/saat hýzýn üzerindeki aracın, gaz 
pedalýna basmadan, uzun, kuru ve düz 
yollarda (örneðin otobanda) seçilen hýzda 
kullanýlmasýný saðlar.
Bu sistemin þehir dýþýnda, sýkýþýk trafik 
olmayan bölgelerde kullanýlmasý tavsiye 
edilir. Þehir içinde kullanmayýnýz.

Elektronik Hız Sabitleyici (Cruise Control) 
etkinleştirildiğinde, hız SET + butonuna 
basılarak artırılabilir ya da SET - butonuna 
basılarak azaltılabilir.

Ayarlanan hızı geri getirmek için, RES 
butonuna basıp bırakınız.

Gaz pedalına basınız: Pedal serbest bırakıl-
dığında araç yavaş yavaş saklanan hıza 
gelecektir.
DİKKAT Araç yokuş yukarı ve yokuş aşağı 
durumlarında bile saklanan hızı muhafaza 
eder. Hafif hız artırımlarında hızda meyda-
na gelen küçük bir değişiklik gayet normal-
dir.

Hafif bir şekilde fren pedalına basmak, 
CANC butonuna basmak ya da araç 
yavaşladıkça fren pedalına basmak saklanan 
hızı silmeden Elektronik Hız Sabitleyiciyi 
devre dışı bırakır.

Kolu (A-þekil 48)     konumuna çeviriniz. 
Hız sınırlayıcı devrede iken cihazın tekrar 
devreye alınması için        butonuna tekrar 
basılması gerekir (Butona ilk basış Hız 
sınırlandırıcıyı devreden çıkarır, ikinci basış 
hız sabitleyiciyi devreye alır). 
Hýz sabitleyici 1. viteste veya geri viteste 
devreye alýnamaz. Sadece 3. ve daha büyük 
viteslerde devreye alýnmasý tavsiye edilir.
DİKKAT Cihazı kullanılmıyorken açık 
olarak bırakmak tehlikelidir. Cihazı yanlış-
lıkla etkinleştirme ve beklenmedik aşırı hız 
nedeniyle cihazın kontrolünü kaybetme 
riski bulunmaktadır.

Araç istenilen hıza ulaştığında, cihazı 
devreye almak için SET + (veya SET –) 
butonuna basıp bırakınız.
Aracın hýzý kaydedilir, dolayýsýyla da gaz 
pedalý serbest býrakýlabilir.
Gereken durumlarda (örneðin sollama 
yapýlýrken), sadece gaz pedalýna basýlarak 
hýzlanýlabilir. Gaz pedalý býrakýldýðý zaman 
araç daha önce kaydedilmiþ olan hýz 
deðerinde yoluna devam eder.
Sistem devrede iken yokuş aşağı araç 
kullanılması durumunda, aracın hızı kayde-
dilen hızdan daha fazla olabilir.
DİKKAT SET + (veya SET –) butonuna 
basılmadan önce araç düz bir zemin 
üzerinde sabit bir hızda hareket ediyor 
olmalıdır.
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DÖRT ÇEKİS SİSTEMİ - 
JEEP AKTİF SÜRÜŞ (4WD) 
ve JEEP AKTİF DÜŞÜK HIZ
SÜRÜŞ (4WD LOW)

DÖRT TEKERDEN ÇEKİŞ

Dört çekiş sistemini etkinleştirme
40) 41)

94 J0A0155C
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Cihaz        butonuna basarak ya da kontağı 
STOP konumuna getirerek devre dışı 
bırakılır.

Dört çekiş sistemini etkinleştirme buton-
ları Selec-Terrain™ cihazı üzerinde 
bulunur ve aşağıdakileri seçebilir:
  4WD LOCK ((şekil 94) manuel ve 
otomatik vites kutusuna sahip versiyon-
lar): Tahrik milini ayırma ve arka bağlantı-
ya anında tork sağlama fonksiyonunu 
devre dışı bırakır. Bu fonksiyon AUTO 
modunda ve diğer sürüş modlarında 
seçilebilir.

  4WD LOW ((şekil 95) otomatik vites 
kutusuna sahip versiyonlar): Tüm sürüş 
modlarında aracın "arazi" performansını 
artırır.

Dört tekerden çekiş sistemi (4WD) 
standart sürüş modunda tam otomatiktir.
DİKKAT Araç hızı 120 km/saatten fazla 
olduğunda modu değiştirmek mümkün 
değildir.

4WD LOCK fonksiyonu, uygun bir 
butona basılarak ya da ayırıcı AUTO'dan 
SNOW/SAND/MUD ya da ROCK (Trail-
hawk versiyonları) bölümüne döndürüldü-
ğünde ve 4WD LOW daha önce seçilme-
diğinde etkinleştirilebilir.
Bir fonksiyonun devreye alınması (örn; 
4WD LOW) diğerini otomatik olarak 
devreden çıkarır.

       Hız sabitleyici devredeyken, vites kolunu 
boþa almayýnýz.

       Eðer sistem arýzalý veya çalýþmaz durumda
ise yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

        Eğer sistem sabit bir hız tutamazsa 
elektronik Hız Sabitleyici tehlikeli olabilir. Bazı 
koşullarda hız aşırı olabilir, bu da aracınızın 
kontrolünü kaybetme ve kazalara sebep olma 
riski ile sonuçlanabilir. Cihazı yoğun trafikte ya da 
dolambaçlı, buzlu, karlı veya kaygan yollarda 
kullanmayınız.



4WD LOW MODUNU DEVREYE 
ALMA/DEVREDEN ÇIKARMA
4WD LOW modunu devreye 
alma

4WD LOW modunu devreden 
çıkarma

UYARI
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DİKKAT Bazı versiyonlarda, 4WD LOW 
butonuna basmak da 4WD LOCK fonksi-
yonunu otomatik olarak etkinleştirir. Eğer 
4WD LOW butonuna tekrar basılırsa, 
4WD LOCK fonksiyonu etkinleştirilecek-
tir. Ancak, 4WD LOCK butonuna tekrar 
basılırsa, her iki fonksiyon da devre dışı 
bırakılacaktır.

DİKKAT 4WD LOW fonksiyonu sadece 
düzgün olmayan ve kaygan arazi şartları 
için tavsiye edilir.

Araç duruyorken, kontak AVV konumun-
dayken ya da motor çalışıyorken, vites 
kolunu D (Sürüş), R (Geri Vites) ya da N 
(Boşta) konumuna getirip 4WD LOW 
butonuna basınız.
Bazı versiyonlarda, modun devreye 
alınmasıyla, ekran "4WD LOW" yazısını 
gösterir. Selec-Terrain™ cihazındaki 
LED devreye alma işleminin sonuna kadar 
yanabilir.

Devreden çıkarma işlemi 0 ila 120 km/s 
arasındaki herhangi bir hızda yapılabilir.
Bazı versiyonlarda, devreden çıkarma 
prosedürünün sonunda ekran üzerinde 
"4WD LOW" yazısı kaybolur.
Bu durumda, 4WD LOW butonu üzerin-
deki LED kapalıdır.

      4WD fonksiyonunun düzgün çalışması 
lastiklere bağlıdır: Lastiklerin hepsi aynı ebata, 
aynı tipe ve aynı çember uzunluğuna sahip 
olmalıdır. Yanlış ebatlı lastiklerin kullanımı vites 
değişikliklerine engel olabilir ve vites kutusu 
parçalarına zarar verebilir.

      Aracı yol durumunun izin verdiği hızlar 
dışında kullanmayınız.
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İstenilen modu seçmek için kontrol 
düğmesini (A) (şekil 96) döndürünüz.

Motor çalıştırıldığında, AUTO modu 
otomatik olarak seçilir (AUTO kelimesi-
nin yanındaki LED).
Kontrol düğmesini (A) (şekil 96) döndü-
rüldüğünde AUTO kelimesine yakın olan 
LED yanar. Diğer LEDler, sürücünün 
hangisinin istenilen yeni mod olduğunu 
anlaması için kontrol düğmesi üzerinde 
ayarlanan konumlara bağlı olarak sırayla 
yanar.
İstenen mod ayarlandığında (devreye 
sokulan kelimeye yakın olan LED yanar), 
Selec-Terrain™ sisteminin istenen 
modu devreye almak için harekete geçme-
si için kontrol düğmesini o konumda 
bırakınız.

DİKKAT Araç hızı 120 km/s’yi geçtiğinde 
modu değiştirmek mümkün değildir.

   AUTO (Otomatik): Sürekli ve 
otomatik işlemli 4WD modu araç yolda ve 
arazide sürülürken kullanılabilir. Bu mod 
gerekli olduğunda tahrik mili bağlantısını 
kesilebildiğinden yakıt tüketimini düşürür.
   SNOW (KAR): Bu mod kaygan veya 
karla kaplı zeminlerde daha fazla denge 
sağlar. Karla kaplı yollar gibi zayıf tutuş 
şartlarına sahip zeminlerde karayolu ve 
arazide sürüş için kullanılacaktır.

   SAND (KUM): Çamurlu yüzeyler gibi 
zayıf tutuş şartlarına sahip zeminlerde 
kullanılacak arazi sürüş modu. Vites 
kutusu maksimum çekiş gücü sunacak 
şekilde ayarlanmıştır. 
   MUD (ÇAMUR): Çamur kaplı zemin-
ler ya da ıslak çimler gibi zayıf tutuş şartla-
rına sahip yüzeyler için arazi sürüş modu.

   ROCK (TAŞ) (sadece Trailhawk 
versiyonlarında): Bu mod sadece 4WD 
LOW modu etkinleştirildiğinde kulla- 
nılabilir. Cihaz, aracı çekiş gücünü azami 
seviyeye çıkaracak şekilde ayarlar ve 
yüksek tutuş şartlarına sahip arazi yüzeyle-
rinde en yüksek direksiyon kullanma 
kapasitesi sağlar. Bu mod "arazide" sürüş 
yapıldığında en iyi performansı sunar. Bu 
mod, düşük hızda büyük kayalar, derin 
çatlaklar, vb. gibi engellerin üzerinden 
geçmek için kullanılmalıdır. 



PARKSENSE (PARK 
SENSÖRÜ) SİSTEMİ

SENSÖRLER
126) 42) 43)

ETKİNLEŞTİRİLMESİ/DEAKTİVE
EDİLMESİ

DEVREYE ALMA/DEVRE DIŞI
BIRAKMA

RÖMORK İLE ÇALIŞMA

97 J0A0166C
98 J0A0227C
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Arka tamponda (şekil 97) yer alan park 
sensörleri aracın arka tarafına yakın 
herhangi bir engelin varlığını algılamak için 
kullanılır.

Sensörler, aralıklı sesli sinyal ile ve ayrıca 
gösterge paneli ekranındaki işitsel göster-
geler ile engellerin varlığı hakkında sürücü-
yü uyarır.

DİKKAT ParkSense® (Park sensörü) 
devreden çıkarıldıktan sonra, kontak MAR 
(Kontak açık) konumundan STOP 
konumuna daha sonra tekrar MAR 
konumuna geçse dahi sonraki devreye 
alma işlemine kadar bu durumda kalacak-
tır.

Römorkun elektrik fişi aracın çeki kancası 
soketine yerleştirildiğinde sensörlerin 
çalışması otomatik olarak sona erer.
Römork kablo fişi söküldüğünde sensörler 
otomatik olarak yeniden aktif hale gelir. 
ParkSense® (Park sensörü) sistemini 
kullanmadan önce, çeki kancası bilye 
tertibatının ve ilgili ekinin, çekme işlemleri 
için kullanılmamaları halinde çıkarılması 
tavsiye edilir. Bu önleme uyulmaması, 
çekici kancası bilyesi arka tampona 
nazaran engele daha yakın bir konumda 
bulunduğundan, sürekli sesli sinyal duyul-
duğunda, kişisel yaralanmalara veya araç 
ya da engellerin zarar görmesine neden 
olabilir.
Ayrıca, aracın arkasında bulunan alandaki 
bir engelin varlığına dair yanlış bir göster-
ge sunarak, sensörler çeki kancası bilyesini 
ve ilgili ekini (ebat ve şekline bağlı olarak) 
algılayabilir.

Eğer sistem düzgün bir şekilde açılmışsa, 
geri vitese takıldığında otomatik olarak 
devreye girecektir. Buna karşılık, vites 
kolunu geri vitesten farklı bir konuma 
getirerek sistem otomatik olarak devre 
dışı kalır.

Sistemi devreden çıkarmak için butona 
(şekil 98) basınız.
Sistem, devre alma bölümünden devreden 
çıkarma bölümüne ve tersine geçtiğinde, 
her zaman gösterge paneli ekranında 
gösterilen özel bir mesaj, bu işlemin 
beraberinde gelir.

Sistem devreden çıkarıldığında, buton 
üzerindeki LED kapalı olur. Buna karşılık, 
eğer sistem devreden çıkarılırsa, LED 
sürekli olarak açık olur. ParkSense® 
(Park sensörü) sistemi ile ilgili bir arıza 
durumunda da LED yanar. Sistem arızalıy-
ken butona basılırsa, LED yaklaşık 5 saniye 
boyunca yanar, daha sonra sürekli olarak 
açık kalır. 
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Aşağıda sistemin performansını etkileyebi-
lecek bazı şartlar belirtilmiştir:

   Düşük sensör hassasiyeti ve düşük park 
yardımı performansı, sensörün üzerindeki 
çamur, buz, kar, birkaç kat boya nedeni ile 
olabilir.

   Sensör mevcut olmayan (“yankı engeli”) 
engelleri, aracın yıkanması, yağmur (sert 
rüzgarlar), dolu gibi nedenlerle tespit 
edebilir.

   Park sensörlerinin doğru çalışmasını 
engelleyebilen römorksuz çeki kancasının 
varlığı.

   Sensörlerde yapışkan madde varlığı. 
Dolayısıyla sensörlere yapışkan madde 
koymamaya özen gösteriniz.

   Sensör tarafından gönderilen belirtiler, 
aracın yakınındaki ses ötesi sistemler 
(kamyon havalı frenleri veya pnömatik 
çekiçleri gibi) tarafından değiştirilebilir.

   Park yardım sistemi performansı, sen- 
sörlerin pozisyonundan da etkilenebilir. 
Örneğin aracın ayarlarındaki değişiklikler 
(amortisör, süspansiyon aşınmasından 
dolayı) ya da lastiklerin değiştirilmesi, 
aracın aşırı yüklenmesi veya aracın alçaltıl-
masını gerektiren özel ayarlama işlemleri-
nin gerçekleştirilmesi.

        Park etme ve diğer potansiyel olarak 
tehlikeli manevralar her zaman sürücünün 
sorumluluğundadır. Bu işlemleri yaparken, gitmek 
istediğiniz güzergahta herhangi bir kişinin 
(özellikle çocuklar) ya da hayvanın bulunmadığın-
dan emin olunuz. Park sensörleri sürücü için 
yardımcı bir sistemdir, sürücü düşük hızlarda dahi 
potansiyel olarak tehlikeli manevralar sırasında 
dikkatini kaybetmemelidir.

      Sensör alanındaki tampon ile ilgili müdahale-
ler sadece yetkili bir Jeep bayisi tarafından 
gerçekleştirilebilir. Düzgün bir şekilde gerçekleşti-
rilmeyen tampon üzerindeki müdahaleler park 
sensörlerinin çalışmasını tehlikeye atabilir.

     Sistemin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için 
sensörlerin üzerinde çamur, kir, kar veya buz 
olmamalıdır. Sensörleri temizlerken hasar 
görmemesi için dikkatli olunuz. Kuru ve sert 
bezler kullanmayınız. Gerekirse, sensörler temiz 
su ve otomobil deterjanı ile yıkanabilir. Yüksek 
basınçlı su jetleri ya da buharlı temizleme gibi 
özel yıkama ekipmanlarını kullanırken, sensörleri 
çabuk bir şekilde 10 cm mesafeden basınçlı su 
tutarak temizleyiniz.



ŞERİT ALGILAMA 
SİSTEMİ (Şerit ihlal Uyarısı)

AÇIKLAMA

44) 45) 46) 47) 48) 49)

SİSTEMİ DEVREYE ALMA/
DEVREDEN ÇIKARMA

Etkinleştirme koşulları

Sürücü her zaman en azından bir elini 
direksiyon simidi üzerine tutar.

Araç hızı 60 km/s ve 180 km/s (ya da 
mil cinsinden eşdeğer değerler) ara-
sında.
Şerit sınır hatları her iki tarafta da 
mükemmel derecede görülebiliyor.
Uygun görüş koşulları mevcut.
Yol düz veya geniş virajlı.
Öndeki araçtan uygun bir mesafe 
korunuyor.
Sinyal lambası (şeritten ayrılmak için) 
aktif değil.
Şerit sınır çizgileri her iki tarafta da 
mükemmel derecede görülebiliyor 
(sadece dokunsal uyarının etkinleş-
tirilmesi için).

99 J0A0052C
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Şerit algılama sistemi şerit sınırlarını tespit 
etmek ve aracın şerit içerisinde kaldığın-
dan emin olunması amacıyla söz konusu 
sınırlar dahilinde aracın pozisyonunu 
hesaplamak için ön camda bulunan bir 
kamerayı kullanır.
Şeridin her iki sınırı tespit edildiğinde ve 
araç bunlardan birini sürücünün dikkatsiz-
liği sonucu geçtiğinde (sinyal lambası 
kapalı), sistem sürücüye şerit içinde kalma-
sı için harekete geçmesi gerektiğinin 
sinyalini vererek direksiyon simidine 
döndürme momenti uygulayarak, dokunsal 
bir uyarı verir.
Eğer araç sürücü tarafından herhangi bir 
müdahalede bulunulmadan şerit çizgisinin 
ötesinde gitmeye devam ederse, sürücüye 
aracı tekrardan şerit sınırlarının içine 
döndürmesini sağlamak için gösterge 
panelinde        uyarı lambası (ya da ayarla-
nabilir çok fonksiyonlu göstergede ilgili 
grafik simgesi) görüntülenecektir.

DİKKAT Sistem sürücünün direksiyon 
simidi üzerinde ellerinin bulunup bulunma-
dığını denetler. Algılanmazsa, sistem sesli 
bir sinyal verir ve özel bir butona basarak 
devre dışı bırakılıncaya kadar etkisiz hale 
gelir.
Şeridin bir sınırı tespit edildiğinde ve araç 
bu sınırı geçtiğinde (sinyal lambası kapalı), 
sürücüye aracı tekrardan şerit sınırlarının 
içine döndürmesini sağlamak için gösterge 
panelinde        uyarı lambası (ya da ayarla-
nabilir çok fonksiyonlu göstergedeki 
simge) yanacaktır.
Bu durumda dokunsal uyarı (direksiyon 
simidindeki döndürme momenti) verilmez. 

Motor çalıştırıldığında sistem etkinleştirilir 
(    butonu (şekil 99) üzerindeki LED 
kapalı). Motor her çalıştırıldığında, sistem 
daha önce kapandığında sahip olduğu 
etkinleştirme durumunu muhafaza eder.

NOT Sistem, güvenlik sistemi her 
etkinleştirildiğinde (frenler, ABS, ASR 
sistemi, ESC sistemi, Önden çarpışma 
uyarı sistemi, vb.) direksiyon simidine 
döndürme momenti uygulamaz.

Açıldığında, sistem sadece aşağıdaki 
koşullar karşılanırsa aktif hale gelir:
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ARKA KAMERA 
(PARKVIEW® ARKA GERİ
GÖRÜŞ KAMERASI)
AÇIKLAMA

127) 50)

Kamera bagaj kapağındadır (şekil 100).

EKRANDAKİ SEMBOL VE 
MESAJLAR

100 J0A0102C
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      Kamera, hava şartlarına bağlı olarak, 
yağmur, dolu, yoğun sis, kar ve ön camda buz 
oluşumu durumlarında fonksiyonunu kısıtlı olarak 
yerine getirebilir veya devre dışı kalabilir.

      Kamera üzerinde herhangi bir değişiklik veya 
ayar yapmayınız. Dikiz aynasının altındaki kapak 
üzerinde bulunan deliklerin üzerini kapamayınız. 
Kamerada herhangi bir arıza oluştuğunda yetkili 
bir Jeep servisine başvurunuz. 
      Kameranın etki alanı etiket veya diğer başka 
nesneler ile kapatılmamalıdır. Motor kaputu 
üzerindeki diğer nesneler de (örneğin kar 
tabakası) kameranın çalışmasını olumsuz 
etkileyebilir. Bunlara dikkat edilmelidir.

     Araç tavanına yük yerleştirilmesi, kameranın 
düzgün çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Aracı 
çalıştırmadan önce var olan yüklerin kameranın 
etki alanını kapatmadığından emin olunuz.

     Ön camdaki çizik ve yarıklardan dolayı ön 
camın değiştirilmesi gerekiyorsa yetkili Jeep 
servisine başvurunuz. Ön camı kendiniz değiştir-
meyiniz. Aksi halde kameranın doğru çalışması 
sağlanamaz. Kameranın olduğu alanda bir arıza 
söz konusu olduğunda ön camın değiştirilmesi 
tavsiye edilir. 

     Ön camda toz, yoğuşma suyu, kir veya buz 
olması veya uygun olmayan trafik şartlarında 
(örneğin aynı yönde seyretmeyen araçların olması 
veya aynı şerit üzerinde karşı trafikten bir aracın 
geliyor olması veya dar virajlar), kötü yol ve sürüş 
şartlarında (arazide sürüş) kameranın çalışması 
olumsuz etkilenebilir ve sensör çalışmayabilir. Ön 
camın her zaman temiz konumda olmasına 
dikkat ediniz. Ön camın çizilmemesi için daima 
uygun temizlik maddesi ve temiz bezler kullana-
nınız. Kameranın fonksiyonu bazı sürüş, trafik ve 
yol şartlarında kısıtlanabilir veya durdurulabilir.

Geri vitese her takıldığında, arka kamera 
tarafından da görüldüğü gibi, Uconnect™ 
sistem ekranı (şekil 101) araç etrafındaki 
alanı gösterir.

Aktif kafes çizgisi, direksiyon simidinin 
pozisyonuna göre aracın genişliğini ve geri 
dönüş yolunu gösterecek şekilde görüntü 
üzerine konumlandırılır.



Alan (referans 
şekil 101)

Aracın arkasından 
uzaklığı

Alan (referans 
şekil 101)

Aracın arkasından 
uzaklığı

Kırmızı (A) 0–30 cm

Sarı (B) 30–100 cm

Yeşil (C) 1 m veya daha fazla

UYARI

127)
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50)
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Birleştirilmiş ortadan kesik hat, park 
manevralarını ya da çeki kancası hizalama 
işlemini kolaylaştırmak için aracın merke-
zini gösterir.
Çeşitli renkli alanlar ise aracın arka 
bölümüne olan mesafeyi gösterir.

DİKKAT Park ederken, kameranın üzerin-
deki veya altında kalan engellere dikkat 
ediniz.

        Park etme ve diðer tehlikeli manevralar 
sürücünün sorumluluðundadýr. Manevra 
alanýndaki insanlarýn, özellikle çocuklarýn veya 
hayvanlarýn mevcudiyetini kontrol ediniz. Kamera 
sürücüye yardýmcý bir sistemdir: Her durumda, 
tehlikeli manevralarda dikkatli olmalýsýnýz. 
Herhangi bir terslik durumunda, anında frenleme 
yapabilmek için her zaman düşük hızda manevra 
yapılmalıdır.

       Düzgün çalýþmasý için, sensörler üzerindeki 
çamur, kir, kar ve buz temizlenmelidir. Sensörleri 
temizlerken hasar görmemesi için dikkatli olunuz. 
Kuru ve sert bezler kullanmayýnýz. Gerekirse, 
sensörler temiz su ve otomobil deterjaný ile 
yýkanabilir. Yýkama istasyonlarýnda, sensörleri en 
az 10 cm mesafeden basýnçlý su veya buhar 
tutarak temizleyiniz. Sensörlerin üzerine etiket 
uygulamayınız.
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128) 129)

Çıkarılabilir top başlı çeki demiri 
kullanmak için talimatlar

Topuzun yeşil işareti çeki demirindeki 
yeşil işaret ile uymalıdır.

Topuz çeki demirinde durma konu-
mundadır (yiv olmadan).
Kilitli kilit ve anahtar çıkarılmış. Topuz 
sökülemiyor.
Top başlı demir, muhafaza çubuğuna 
sıkıca sabitlenmiştir. Elinizle sallayarak 
kontrol ediniz.
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DİKKAT Hareket etmeden önce, çıkarıla-
bilir top başlı çeki demirinin doğru kilitlen-
mesini kontrol edin, bu kontroller şunlar-
dır:

Sabitleme işlemi, gerekliliklerden herhangi 
birinin sağlanamaması halinde tekrarlan-
malıdır. 
Gerekliliklerden biri bile sağlanamazsa 
çeki kancası kullanılmamalıdır, çünkü bu 
durumda kazaya neden olma riski mevcut-
tur. Yetkili bir Jeep servisine başvurunuz.
Top başlı çeki demiri herhangi bir özel 
ekipmana gerek kalmaksızın manuel olarak 
takılabilir ve sökülebilir. 

DİKKAT Mekanizma hasar görebileceğin-
den dolayı asla araçları ya da çalışma 
aletlerini kullanmayınız.
DİKKAT Araca takılmış römork ve raf 
varsa asla kilitlemeyiniz.
DİKKAT Römork (veya raf) olmadan 
sürüş gerçekleştiriliyorsa top başlı çeki 
demiri sökülmeli ve kapatma tapası her 
zaman muhafaza çubuğuna yerleşti-
rilmelidir. Plaka ya da aydınlatma sistemi-
nin görünürlüğü demir çubuk nedeniyle 
azalırsa bu işlem özellikle geçerlidir.



ÇIKARILABİLİR TOP BAŞLI ÇEKİ DEMİRİ

102 J0A0423C
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Top başlı çeki demirinin takılması

Anahtar takılı ve kilit açık iken, topuzu 
ok A yönüne uygun olarak döndürü-
nüz.
Daha sonra durana kadar ok B yönünü 
takip ediniz. 

Çeki demirini sökme
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Önemli
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1 – Muhafaza çubuğu
2 – Top başlı çeki demiri
3 – Kilitleme uçları 
4 – Serbest bırakma topu
5 – Serbest bırakma kolu
6 – Topuz
7 – Kapak
8 – Anahtar
9 – Kırmızı işaret (topuz)
10 – Yeşil işaret (topuz)
11 – Yeşil işaret (çeki demiri)
12 – Sembol (kontrol için serbest bı- 
rakma)
13 – Kapatma tapası
14 – Kavrama pimi
15 – 2 ve 6 arasında yiv yok
16 – Yakl. 5 mm'lik yiv
A: Kilitli konum (sürüş)
B: Serbest bırakılmış konum (sökülmüş)

Muhafaza çubuğundan tapayı çıkarınız.
Top başlı çeki demiri bagaj bölümünden 
çıkarıldığında genelde serbest konumda-
dır. Bu, yaklaşık 5 mm'lik bir yive uyan 
(şekle bakınız) çeki demirinden ayrılmış bir 
topuz ile ve çeki demiri üzerindeki yeşil 
işarete yönlendirilmiş topuz üzerindeki 
kırmızı işaret ile görülebilir. Çeki demiri 
sadece bu durumlarda takılabilir. 

Çeki demiri kilitleme mekanizması takma 
işleminden önce veya herhangi bir diğer 
zamanda çıkarılırsa ve kilitli konumdaysa, 
ön yükleme yapılmalıdır. 
Kilitli konum çeki demirindeki yeşil işaret-
le uyan topuzdaki yeşil işaret ve çeki 
demirinde durma konumundaki topuz 
tarafından, yani yiv olmadan, tespit edilebi-
lir (şekle bakınız).
Kilitleme mekanizmasına şu şekilde ön 
yükleme yapılır:

Kilidi kapatınız ve her zaman anahtarı 
çıkarınız. Anahtar, kilit serbest iken çıkarı-
lamayabilir. Daha sonra kilit üzerindeki 
koruma kapağını takınız.

Plakayı, aracın iyi derecede görülebilir bir 
noktasına, montaj çubuğunun yanına ya da 
bagaj bölmesine koyunuz.

Serbest bırakma topuna ön yükleme 
yapılmıştır ve kilitleme mekanizması topuz 
serbest bırakılsa dahi ön yükleme 
konumunda kalır.
Serbest bırakma kolu geçirilmiştir ve 
kilitleme mekanizması topuz serbest 
bırakılsa dahi ön yükleme konumunda 
kalır.
Çeki demiri kurulum için olan kaplin pimi 
ile muhafaza çubuğuna takılmalıdır. Alttan 
yerleştiriniz ve yukarı doğru itiniz: Meka-
nizma otomatik olarak kilitlenir.
DİKKAT Kol ve bacakların yaralanmasını 
önlemek için, kilitleme esnasında ellerinizi 
topuzdan uzak tutunuz.

    Koruma kapağını kilitten çıkarınız ve 
anahtar yuvasında bastırınız. Anahtar ile 
kilidi açınız.

   Çeki demirini, diğer nakliye nesnelerin-
den zarar görmeyecek ve/veya kirlenme-
yecek bir şekilde bagaj bölümüne takınız.

    Son olarak, montaj çubuğuna uygun 
tapa yerleştiriniz.

    Çeki demirini sıkıca kavrayınız, topuzu 
ok A yönünü takip ederek çıkarınız, daha 
sonra kilitli konumda serbest bırakmak 
için durana kadar ok B yönüne uygun 
olarak döndürünüz. Ardından çeki demiri-
ni muhafaza çubuğundan sökünüz. Topuz 
artık yerleştirilebilir (kendiliğinden serbest 
bırakma konumunda durur).



UYARI

128)

129)

YAKIT DEPOSUNUN 
DOLDURULMASI

Yakıt dolumundan önce motoru 
durdurunuz.

130) 131) 132)

BENZÝN MOTORLU TÝPLER

DÝZEL MOTORLU TÝPLER
51)

YAKIT DOLDURMA PROSEDÜRÜ

Yakıt kapağının açılması
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Kapağı (A-şekil 103) oklarla gösterilen
şekilde açınız.

119
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Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için, 
top başlı çubukta ve montaj çubuğunda 
birikebilen tüm kir kalıntılarını periyodik 
olarak temizleyiniz. Kilit sadece grafit ile 
işlemden geçirilmelidir.
Reçine veya yağ olmadan bağlantıları, 
sürgülü yüzeyleri ve bilyaları periyodik 
olarak yağlayınız. Yağlama aynı zamanda 
ileride meydana gelebilecek bir korozyon 
korumasıdır.
Araç, yüksek basınçlı su püskürtme jetleri 
ile temizlenirse top başlı çubuk sökülmeli 
ve uygun tapa takılmalıdır.
Top başlı çubuğa asla yüksek basınç su 
püskürtme jetleri ile işlem yapılmamalıdır. 
Çıkarılabilir top çeki demiri ile birlikte iki 
anahtar tedarik edilir. Dört basamaklı 
anahtar numarasını kaydediniz ve güvenli 
bir yerde saklayınız. Bu numara gerekli 
olabilecek herhangi bir yedek anahtar 
sipariş etmek için kullanılacaktır.

DİKKAT Çeki kancası montajı için yetkili 
bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

       ABS fren sistemi römork frenlerine etki 
etmez. Bu nedenle kaygan yollarda çok dikkatli 
olunuz.

       Araç fren sistemi kesinlikle römork fren 
sistemini kontrol edecek şekilde tadil edilmemeli-
dir. Römork fren sistemi aracın hidrolik sistemin-
den tümüyle bağımsız olmalıdır.

Oktan deðeri 95 (RON)’dan düþük 
olmayan kurþunsuz benzin kullanýnýz.

Yakıt kapağı, merkezi kilit sistemi etkinleş-
tirildiğinde otomatik olarak kilitleniyor-
ken, merkezi kilit sistemi serbest bırakıldı-
ğında açılır.

EN590 standartlarında dizel yakıt kullanı-
nız. 
Aracınızı uzun süre park edecekseniz veya 
daðlýk veya soðuk bölgelerde kullanacak-
sanýz, yerel istasyonlardan yakýt almanýz 
tavsiye edilir. Bu durumda, ayrýca deponu-
zu %50 dolu tutmanýz tavsiye edilir.
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Sonra pompayı yakıt dolum ağzından 
çıkarın ve kapağı (A) kapatınız.

Yakıt kapağının acil durumda 
açılması
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Bagaj bölmesinin içinde çalışırken, 
çengeli (A) (şekil 104) saat yönü ter-
sine döndürünüz ve daha sonra bagaj 
bölümünün içine doğru kaydırınız.

Yakıt kapağını açmak için kordonu çe-
kiniz.

Üzerine basarak yakıt kapağını açınız 
(daha önceki talimatlara bakınız).
Kordonu ve çengeli yuvalarına düzgün 
bir şekilde yeniden yerleştiriniz.

Acil durumda yakıt dolumu
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Bagaj bölmesini açın ve alet kutusunda 
TireKit bölmesinde (bazı modellerde) 
bulunan huniyi (A-şekil 105) alınız.
Depo kapağını (A-şekil 103) dışarı doğ-
ru çekerek açınız.

Huniyi dolum ağzına yerleştiriniz.
Tekrar yakıt dolumundan sonra huniyi 
yerinden çekin ve kapağı kapatınız.
Kutudaki adaptörü özel bölmesindeki
yerine koyunuz.  

103 J0A0182C

104 J0A0400C

105 J0A0200C
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Yakıt pompasını dolum ağzına dayayın 
ve yakıt dolum işlemini gerçekleştiri-
niz.

Yakıt dolum prosedürü, yakıt kapağının 
içerisindeki aşağıda B etiketi ile (şekil 103) 
gösterilmiştir. Bu etiket ayrıca yakıt tipini 
gösterir (UNLEADED FUEL = Kurşunsuz 
benzin, DIESEL = Dizel yakıt).



UYARI

51)
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UYARI

130)

131)

132)

        Yakıt deposunun ağzına herhangi bir nesne/ 
tıkaç veya tıpa koymayınız. Uyumsuz nesnelerin 
veya tıkaçların kullanımı tehlikeli durumlara yol 
açabilecek şekilde depo içerisinde basınç artışına 
sebep olabilir.

        Yakıt deposuna çıplak ateş veya yanan 
sigara ile yaklaşmayınız: Yangın riski! Zehirli 
dumanlar solumaktan kaçınmak için yüzünüzü 
yakıt deposuna yaklaştırmayınız.

       Yakıt dolum pompasının yakınlarında cep 
telefonunuzu kullanmayınız: Yangın tehlikesi 
mevcuttur.

       Dizel motorlu tiplerde, sadece standartlara
uygun kaliteli dizel yakýtý kullanýnýz (EN590 
standardý). Diðer ürünlerin veya karýþýmlarýn 
kullanýlmasý, tamiri mümkün olmayan hasarlara 
ve bu nedenle garantinin geçersiz olmasýna sebep 
olabilir. Eðer depoyu diðer tip yakýt ile doldurur-
sanýz, motoru çalýþtýrmayýp depoyu boþaltýnýz. 
Eðer motor çok kýsa bir süre için dahi çalýþtýrýlýrsa, 
yakýt deposunun yaný sýra yakýt sistemini de 
boþaltmanýz gerekir.
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Bir patlak lastik veya yanmış ampul?

Ara sıra, bir sorun yolculuğunuza engel 
olabilir. 

Acil durumda yapılacaklar bölümündeki 
sayfalar, kritik durumlara bağımsız ve sakin 
şekilde başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Acil bir durumda Garanti Kitapçığı’nda yer 
alan ücretsiz telefon numarası üzerinden bize 
ulaşmanızı tavsiye ederiz.

En yakın yetkili Jeep servisini arayabilirsiniz.

DÖRTLÜ FLAŞÖRLER ........................... 123
AMPUL DEĞİŞİMİ .................................... 123
SİGORTA DEĞİŞİMİ ................................. 129
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TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRMA..................... 140
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OTOMATİK VİTES KUTUSU KİLİDİNİN 
AÇILMASI ................................................... 142
ARACIN ÇEKİLMESİ .............................. 144
ARIZALI ARACIN ÇEKİLMESİ ............ 145



DÖRTLÜ FLAŞÖRLER
KUMANDA

Acil durum freni

AMPUL DEĞİŞİMİ

133) 134) 135) 52)

GENEL BİLGİ

Bir ampulü deðiþtirmeden önce ilgili 
sigortayý kontrol ediniz.
Bir ampulü deðiþtirmeden önce, baðlantý 
yerinin oksitlenip oksitlenmediðini kon-
trol ediniz.
Yanan ampuller, ayný tip ve güçte am-
puller ile deðiþtirilmelidir.
Bir lamba yanmýyorsa, ampulü deðiþtir-
meden önce ilgili sigortayý kontrol edi-
niz. Sigortalarýn yerleri için “Bir sigor-
tanýn değiştirilmesi” bölümüne bakýnýz.

106 J0A0050C
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Butona (şekil 106) basýldýðýnda; flaþör, 
kontak anahtarýnýn konumundan baðýmsýz 
olarak çalýþýr. Dörtlü flaþör devrede iken 
gösterge paneli üzerindeki       ve         
uyarý lambalarý yanıp söner.

DİKKAT Dörtlü flaþörlerin kullanýlmasý, 
bulunduðunuz ülkenin Yol Trafik Kanunu 
ile düzenlenmiþtir. Bu kurallarý gözetiniz.

DİKKAT Hava soğuk ya da nemli iken, 
ağır bir yağış ya da yıkama işlemi sonrasın-
da, far veya arka far yüzeyleri buharlaşma 
yapıp ve/veya iç tarafından yoğunlaşmadan 
kaynaklanan damlamalar yapabilir. Bu bir 
arızaya işaret etmeyen ve aydınlatma 
cihazlarının normal çalışmasını etkilemeye-
cek camın iç ve dış bölümleri arasındaki 
sıcaklık ve nem farkından kaynaklanan 
doğal bir fenomendir. Difizörün merkezin-
den başlayıp uç kısımlara doğru yayılan 
şekilde meydana gelen buğu farların 
açılmasıyla hızlı bir şekilde kaybolur.

Acil durumda frenlemede, acil durum 
lambasý otomatik olarak yanar ve ayný 
zamanda gösterge paneli üzerindeki      ve
       lambalarý yanar.
Acil durum frenlemesi durunca fonksiyon 
otomatik olarak devreden çýkar.
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Ön yan lambalar/Gündüz sürüş farları (DRL) P21/5W 21/5 W

Arka yan lambalar P21W 21 W

Uzun/kısa farlar (halojen) H4 60/55 W

Uzun/kısa farlar (Gaz deşarjlı Xenon) D5S 25 W

Ön sinyal lambaları PY21W 21 W

Arka sinyal lambaları W16W 16 W

Yan sinyal lambaları (önde ve kapı aynasında) WY5W 5 W

3. fren lambası LED –

Plaka lambası W5W 5 W

Sis farları H11 55 W

Arka sis lambası W16W 16 W

Geri vites lambası W16W 16 W

Ön tavan lambası C5W 5 W

Ön tavan lambaları (güneşlikler) C5W 5 W

Arka tavan lambası (Açılır tavana sahip olmayan versiyonlar) C5W 5 W

Arka tavan lambası (Açılır tavana sahip versiyonlar) C5W 5 W

Bagaj bölümü tavan lambası W5W 5 W

Torpido gözü lambası W5W 4 W

124
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BİR DIŞ AMPULÜN 
DEĞİŞTİRİLMESİ

Ön lamba üniteleri (uzun far/kısa 
halojen farlar)

Ampulü değiştirmek için aşağıdaki işlem-
leri yapınız:

Motor bölmesinin içinde çalışırken, 
uygun çıkıntıyı kullanarak kapağı (A) 
(şekil 107) sökünüz.

Ampul ve ampul tutucusunu (B) (şekil 
109) saat yönü tersine döndürünüz ve 
daha sonra dışarıya çıkarınız.
Ampul ve ampul tutucusunu (C) (şekil 
110), bağlantılarını konektörden (D) 
ayırarak dışarıya çıkarınız.
Yerine düzgün bir şekilde oturmasını 
sağlayarak yeni ampul ve ampul tutu-
cusunu takınız.

Daha sonra, ampul ve ampul tutucu 
ünitesi yuvalarına yerleştiriniz ve yeri-
ne düzgün bir şekilde oturduğundan 
emin olarak saat yönünde çeviriniz.

Ön lamba üniteleri (uzun far/kısa 
Xenon gaz tahliye lambaları)

Ön alt far grubu

Tekerleği tamamen çeviriniz.
Tornavida kullanarak, vidaları (A) (şekil 
111) gevşetiniz ve koruma braketini (B) 
çıkarınız.

Elektrik soketlerini (C) (şekil 112) 
sökünüz.
Saat yönü tersine (sol cihazda) veya 
saat yönüne (sağ cihazda) çeviriniz ve 
ampul ve ampul tutucularını (şekil 113) 
sökünüz: D = yan sinyal lambaları/gün-
düz sürüş farları (DRL), E = sinyal lam-
baları.

107 J0A0260C

109 J0A0261C

110 J0A0414C

111 J0A0211C

125
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DİKKAT Ampulü sadece motor kapalıy-
ken değiştiriniz. Ayrıca, yanma riskini 
engellemek için motorun soğuk olmasına 
dikkat ediniz.

Bu ampulleri değiştirmek için yetkili bir 
Jeep bayisi ile temasa geçiniz.

Yan sinyal lambası/gündüz sürüş farları (DRL) 
ve ön sinyal lambaları
Ampulleri değiştirmek için aşağıdaki 
işlemleri yapınız:
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Yanan ampulü değiştiriniz: Ampulü sök-
mek için, üzerine hafifçe basınız (1 şekil 
114) ve aynı zamanda saat yönü tersine 
çeviriniz (2).
Yerine düzün bir şekilde oturduğundan
emin olduktan sonra, üzerine basarak 
(şekil 114) ve saat yönüne çevirerek 
yeni ampulü takınız.

Daha sonra ampul ve ampul tutucusu 
ünitelerini uygun yuvalarına takınız ve 
yerlerine düzgün bir şekilde oturma-
larını sağlayarak, saat yönü tersine 
(sağ tarafa) ve saat yönüne (sol tarafa) 
çeviriniz.

Elektrik soketlerini yeniden bağlayınız.
Son olarak, sabitleme vidalarını (A) ta-
mamen sıkarak koruma braketini (B) 
(şekil 111) yeniden yerleştiriniz.

Sis farları
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Tekerleği tamamen çeviriniz.
Tornavida kullanarak, vidaları (A) (şe-
kil 115) gevşetiniz ve koruma braketini
(B) çıkarınız.

Klapeyi (C) (şekil 116) kullanarak, elek-
trik soketini (D) sökünüz.

Ampul ve ampul tutucusunu (E) (şekil 
116) saat yönü tersine çeviriniz ve da-
ha sonra ampulü değiştiriniz.
Yerine düzgün bir şekilde oturmasını 
sağlayarak, yeni ampulü ve ampul tutu-
cusunu yerleştiriniz.
Elektrik soketini yeniden bağlayınız.
Son olarak, sabitleme vidalarını (A) 
tamamen sıkarak koruma braketini (B) 
(şekil 115) yeniden yerleştiriniz.

Yan sinyal lambaları
Kapı aynaları üzerindeki yan sinyal 
lambaları 
(bazı tiplerde)

Ampul değişimi için yetkili bir Jeep ser-
visi ile temasa geçiniz.

112 J0A0306C

113 J0A0263C

114 J0A0264C

115 J0A0211C

116 J0A0301C
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Arka üst far grubu

Bagaj kapısını açınız.
Okla gösterilen nokta çalışırken, kapağı 
(A) (şekil 117) kaldırınız.

Tespit parçasını (B) (şekil 118) gevşetiniz.
Parça (C) üzerinde çalışarak elektrik 
bağlantı soketinin bağlantısını kesiniz.
Arka lamba ünitesini dışa doğru sökü-
nüz (şekil 119).
Dört adet sabitleme vidasını (D) 
(şekil 120) sökünüz ve tüm ampul 
tutucu ünitesini çıkarınız.
İlgili ampulü değiştiriniz (şekil 121E = 
yan lamba, F = sinyal lambası, G = fren 
lambası.
Yerine düzgün bir şekilde oturduğun-
dan emin olarak yeni ampulü takınız.

Dört adet sabitleme vidasını tamamen 
sıkarak ampul tutucu ünitesini arka lamba 
ünitesine tam olarak yerleştiriniz.
Arka lamba ünitesini araç üzerinde eski 
konumuna getiriniz.
Arka lamba ünitesi tespit parçasını tam 
olarak yerine vidalayınız ve elektrik 
bağlantı soketini yeniden bağlayınız.
Yerine düzgün bir şekilde oturduğundan 
emin olarak kapağı (A) (şekil 117) yeniden 
takınız.
Son olarak bagaj kapısını kapatınız.

Arka alt far grubu

Tornavida kullanarak cıvataları (A) (122) 
ve (B) gevşetiniz ve kapağı (C) kaldırınız.

117 J0A0113C

118 J0A0269C

119 J0A0316C

120 J0A0268C

121 J0A0270C

127
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Arka üst far grubu yan lamba ampullerini, 
fren lambalarını ve sinyal lambalarını içerir.
Ampulleri değiştirmek için aşağıdaki 
işlemleri yapınız:

Arka alt far grubu arka sis lambası ampul-
lerini (sol tarafta) ve geri vites ampullerini 
(sağ tarafta) içerir.
Ampulleri değiştirmek için aşağıdaki 
işlemleri yapınız:
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gun bir şekilde eğmek gerektiğinden 
üst cıvataya (A) ulaşmak kolaydır 
(şekil 123).

Ampul tutucusunu (D) (124) saat yönü
tersine doğru çeviriniz ve ilgili ampulü 
değiştiriniz.

Yerine düzgün bir şekilde oturduğun-
dan emin olarak yeni ampulü takınız.

Ampul tutucusunu yuvasına yerleştiriniz 
ve yerine düzgün bir şekilde oturduğun-
dan emin olarak saat yönüne doğru çe-
viriniz.
Cıvataları tam olarak sıkarak kapağı (C) 
düzgün bir şekilde yerleştiriniz.

3. Fren lambası
Bunlar led şeklindedir. Bu lambaların de-
ğişimi için yetkili bir Jeep servisi ile te-
masa geçiniz.

Plaka lambaları
Ampulü değiştirmek için, aşağıdaki iş-
lemleri yapınız:

Lensleri çıkarınız (A-şekil 125).
Yan tutucularından çıkararak ampulü 
değiştiriniz.

Yeni ampulü (B) yerleştiriniz ve tutucu-
lara düzgün şekilde geçtiğinden emin 
olunuz.
Lens ünitesini tekrar takınız.

122 J0A0212C

124 J0A0302C

123 J0A0213C

125 J0A0444C
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UYARI

133)

134)

135)

UYARI

52)

SİGORTA DEĞİŞİMİ
GENEL ÖZELLÝKLER

136) 137) 138) 139) 140)

53) 54)

Sigorta sökme penseleri

SİGORTANIN YERİ

MOTOR BÖLÜMÜNDEKİ
SİGORTALAR

Bağlama vidasını gevşetme ve 
sigorta kutusu kapağını sökme
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Verilen uygun tornavidayı kullanarak 
cıvatayı (A) (şekil 128) tam olarak 
sıkıştırınız.

126 J0A0250C
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127 J0A0117C

    Ampulü değiştirmeden önce, egzoz kanalları-
nın soğumasını bekleyiniz: YANMA RİSKİ!

       Halojen ampuller yüksek basınçlı gaz 
içerirler ve kırılmaları halinde etrafa cam 
parçacıkları sıçrayabilir.

        Elektrik sisteminde yapılan modifikasyonla-
rın veya tamirlerin düzgün şekilde yapılmaması 
ve sistemin özelliklerini gözetmeden gerçekleştiril-
mesi arızalara veya yangın tehlikesine yol açabilir.

        Halojen ampulleri sadece metal kýsýmlarýn-
dan tutunuz. Ampülün cam kýsmýna dokunulduðu 
takdirde, ýþýk yoðunluðu düþer ve ampulün 
kullaným ömrü kýsalýr. Yanlışlıkla ampule 
dokunmanýz halinde, alkol ile nemlendirilmiþ bir 
bez ile silip, kurumaya býrakýnýz.

Sigortaları sökmek için motor bölmesi 
sigorta kutusunun altındaki penseleri 
kullanın (bkz şekil 126).

Bu sigorta kutusu akünün yanında bulunur 
(şekil 127).

Sigortalar, motor bölümündeki, ön panelin 
altındaki ve bagajdaki sigorta kutuları 
olarak 3 bölüme ayrılmıştır. 
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saat yönü tersine yavaşça çeviriniz 
(aşırı sıkmayınız).
Cıvatayı yavaşça çıkarınız.
Açılma yuvasından çıkan tüm cıvata 
başları ile gösterilir.
Kapağı (B) düzgün bir şekilde yukarı 
doğru kaydırarak kaldırınız (şekil 128).

Sigorta kutusu kapağını ve kilitleme 
cıvatasını yerleştirme
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Düzgün bir şekilde yukarıdan aşağıya 
doğru kaydırarak kapağı (B) (şekil 128) 
kutuyu düzgün bir şekilde yerleştiriniz.
Verilen uygun tornavidayı kullanarak 
cıvatayı (A) (şekil 128) tam olarak sıkı-
nız.
Dayanıklığı sağlanana kadar cıvatayı 
saat yönünde yavaşça çeviriniz 
(aşırı sıkmayınız).
Cıvatayı yavaşça çıkarınız.
Kapanma yuvasına giren tüm cıvata 
başının gömülmesi ile gösterilir.

ÖN PANEL SİGORTA KUTUSU

BAGAJ BÖLÜMÜNDEKİ
SİGORTALAR

128 J0A0116C

130 J0A0113C

130
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129 J0A0114Cİlgili her bir sigortaya bağlı elektrikli 
elemanların numaraları kapağın arkasında-
dır. Sigortayı değiştirdikten sonra kapağı 
(B) kapatınız.

Sigorta kutusu (şekil 129) direksiyon 
kolunun sol tarafının yanında bulunur ve 
sigortalar ön panelin alt kısmından 
kolaylıkla erişilebilir.
Sigorta değişimi için yetkili bir Jeep servisi 
ile temasa geçiniz.

Sigortalara ulaşmak için şekilde okla göste-
rilen noktalardan çalışınız ve kapağı (A-şe-
kil 130) çıkarınız.



Aracın ekipmanına bağlı olarak, sigorta kutusu (A) ve/veya sigorta kutusu (B) (bkz şekil 131) bulunabilir.
A: Sigorta kutusu no. 1
B: Sigorta kutusu no. 2

131 J0A0210C

131
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R MOTOR BÖLÜMÜ SİGORTA KUTUSU
şekil 127

KULLANIM SİGORTA AMPER

KULLANIM SİGORTA AMPER

Korna F10 10

Bagaj bölümü elektrik prizi F18 20

Yedek F30 –

Isıtmalı kapı aynaları F88 7,5

Isıtmalı arka cam F89 30
.

ÖN PANEL SİGORTA KUTUSU
şekil 129

Ön elektrik kumandalı cam (sürücü tarafı) F33 25

Ön elektrik kumandalı cam (yolcu tarafı) F34 25

Uconnect™ sistemi için besleme, klima kontrol sistemi, Alarm, 
elektrikli ayna katlama, EOBD sistemi, USB girişi

F36 20

Güvenlik kilidi (Sürücü tarafı kapı açma - bazı tiplerde)/
Kapı kilitlerinin açılması/Merkezi kilitleme/Elektrikli bagaj kapağı açma

F38 20

Ön cam/arka cam yıkama pompası F43 20

Arka sol elektrikli cam F47 20

Arka sağ elektrikli cam F48 20

132
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BAGAJ BÖLÜMÜ SİGORTA KUTUSU
şekil 131
NOT:  Bagaj bölümünün özellikleri aracın donanımına göre değişebilir.

Sigorta kutusu no. 1

HI-FI sistemi F2 20

Elektrikli açılır tavan F3 20

Ön elektrikli bel desteği ayarı (sürücü tarafı) F4 7,5

Elektrikli ön koltuk ayarı (sürücü tarafı) F5 30

Elektrikli ön koltuk ayarı (sürücü ve yolcu tarafı) F6 7,5

Ön elektrikli bel desteği ayarı (sürücü ve yolcu tarafı) F7 30

Elektrikli ön koltuk ısıtma F8 20

Sigorta kutusunda güneşlik için ayrıca 20A değerinde koruyucu bir sigorta bulunmaktadır.

Sigorta kutusu no. 2

Römork harici ışık kontrol ünitesi F1 10

Dış aydınlatma kontrol ünitesi (sol taraf) F5 15

Dış aydınlatma kontrol ünitesi (sl taraf) F6 15

133
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136)

137)

138)

139)

140)

UYARI

53)

54)

TEKERLEK DEĞİŞİMİ

141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148)

DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Aracı, trafik akýþýna engel teþkil etme-
yecek ve lastiði güven içinde deðiþtire-
bileceðiniz bir yere park ediniz.
Zemin düz ve yeterli derecede sert 
olmalýdýr.

Dörtlü flaşörleri ve elektrikli park
frenini devreye alınız.
Birinci vitese veya geri vitese takınız,
otomatik vites kutusuna sahip tiplerde
kolu P (Park) konumuna getiriniz.
Motoru durdurunuz ve diğer sürücü-
lerin sizi farketmesi için üçgen reflek-
törünü uygun bir şekilde yola yerleş-
tiriniz.

Bagaj kapısını açınız, tutacağı (A) (şekil 
133) kavrayınız ve tek elinizle tutarak 
yük platformunu (B) kaldırınız.

Kapağı (C) (şekil 134) çekiniz ve halıyı 
kaldırınız.

132 J0A0223C

133 J0A0086C

134 J0A0090C

134
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       Değiştirilen sigorta yeniden yanarsa, yetkili 
bir Jeep servisine baþvurunuz.
      Bir sigortayý daha yüksek amper deðerine 
sahip bir baþka sigortayla deðiþtirmeyiniz; 
YANGIN TEHLİKESİ.

       Sigorta yerine metal tel veya başka bir 
madde kullanmayınız.
       Motor bölümünü yıkatmanız gerekiyorsa, 
basınçlı su püskürtücülerin direk olarak bağlantı 
ünitesine ve cam sileceği motoruna yönlendirilme-
mesine dikkat ediniz.

       Bir genel sigortanın yanmasý durumunda, 
herhangi bir tamir yapmayýnýz ve yetkili bir Jeep 
servisi ile temasa geçiniz.
       Sigortayý deðiþtirmeden önce, kontak STOP 
konumunda, mekanik anahtar kullanılıyorsa 
kontak anahtarý çýkarýlmýþ ve diðer elektrikli 
cihazlar kapatýlmýþ/devre dışı bırakılmış olmalýdýr.

       Eğer güvenlik sistemleri, (hava yastığı sis- 
temi, fren sistemi) güç ünitesi sistemleri (motor 
sistemi, aktarım sistemi) ya da direksiyon sistemi 
için olan genel bir koruma tapası tetiklenmiş ise, 
yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçiniz.

Araç yerden kaldırıldığında motorun 
kapalı tutulması gerekir. 
Stepne ya da versiyona bağlı olarak yedek 
tekerlek bagaj halısının (şekil 132) altında 
yer alır.
Tekerleğe ya da yedek tekerleğe erişmek 
için aşağıdaki işlemleri yapınız:



Kriko ve stepne tespit parçasını sökü-
nüz.
Tekerlek takozunu kaldırınız.
Kriko ünitesini ve cıvataları stepneden 
sökme anahtarını sökünüz. Anahtarı 
gevşetmek için krikonun cıvatasını 
döndürünüz ve kriko tertibatından 
ayırınız.

Stepneyi bagaj bölümünden çıkarınız.

Alet kutusu/çantası (bazı tiplerde)

A: Kriko
B: Tornavida
C: Acil durum yakıt ikmal adaptörü
D: Tekerlek tespit pimi (bazı tiplerde, 
stepne takma işlemi sırasında kullan-
mak için).
E: Özel hırsızlık önleme somunu (bazı
tiplerde, bijon cıvatası takma/sökme 
işlemi sırasında kullanmak için).
F: Tekerlekleri sabitlemek için bir takoz
G: Çeki kancası
H: Bijon cıvatalarını sökme/sıkma ve 
krikoyu çalıştırma anahtarı

I: Acil durum açılır tavan işlemi için 
Alyan anahtarı (bazı tiplerde).

Kriko ile ilgili önemli notlar:
Önemli notlar:

Krikonun aðýrlýðý 2,8 kg’dýr.
Kriko ayar gerektirmez.
Kriko tamir edilemez. Eðer arýzalanýr-
sa, yenisi ile deðiþtirilmelidir.

Kriko üzerine sadece kendi kaldýrma 
kolu takýlabilir.

Aşağıdaki işlemleri yapınız:
Özellikle yüksek rampalı bir yolda ya 
da dengesiz bir yüzeyde aracı durdur-
mak gerekirse, bir takoz (A) alınız ve 
aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi 
katlayınız.

Kaldırılacak olan aracın yakınındaki ki-
şileri uyarınız. Tekrar yere indirilene 
kadar araçtan uzakta durmalı ve araca 
dokunulmamalıdır. Araç içerisinde 
oturan kimsenin bulunmaması gerekir.

Aracın, tekerlek kapağının cıvataları 
kapladığı alaşım jantlara sahip olması 
halinde, aracı kaldırmadan önce teker-
lek kapağını sökmek için anahtarı kul-
lanırken özen gösteriniz.

AC

B
D

E

I
F

G
H

135 J0A0226C

136 J0A0157C

135
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Stepneli versiyonlarda, bagaj bölmesinin 
içinde (sağ tarafta) uygun bağlantı malze-
melerine sahip bagaj bölümü kilimine 
sabitlenmiş bir alet çantası bulunmaktadır.
Alet çantasının (şekil 135) içinde şunlar 
bulunur:
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(şekil 137) kullanarak patlak lastikli te-
kerlek üzerindeki somunları sökmeden 
gevşetiniz. Tekerlek hala yerdeyken, 
somunların saat yönünün tersine dön-
dürülmesi yeterli olacaktır.

Krikoyu aracın altına, değiştirilecek olan 
tekerleğin yanına yerleştiriniz.
Krikoyu yükseltmek için, krikonun üst 
kýsmýný, C yuvasýna düzgün þekilde 
oturana kadar yükseltmek üzere
D (þekil 138) elemanýný kriko (B), 
üçgenine (A) yerleştirerek saat yönün-
de çeviriniz (      işaretinin yakınına).

Tekerlek yerden bir kaç santim kalkın-
caya kadar aracı kaldırınız.
Cıvataları ve tekerleği sökünüz (tekerlek,
kapaklı versiyonlar için, kapağı sabitleyen 
4 adet cıvatayı gevşettikten sonra sökü-
nüz ve son olarak son cıvatayı gevşetip 
tekerleği çıkarınız).

Anahtarı krikodan çıkarınız ve stepnenin 
yerleştirilmesini kolaylaştırmak için tespit 
pimini tekerlek kapağına yerleştiriniz 
(alaşım jant durumunda).

Sabitleme vidalarının daha sonra gev-
şememesi için stepne ve tekerlek gö-
beği arasındaki temas yüzeylerinin 
temiz olduğundan emin olunuz.

Stepneyi yerleştiriniz.
Cıvataları sıkmadan yerleştiriniz.

Kullanılması halinde, hizalama pimini 
sökünüz.
Krikoyu çalıştırınız ve aracı tam olarak 
alçaltınız.
Stepneyi, krikoyu ve bijon cıvatasını 
çıkarma anahtarını (bkz şekil 135) 
çıkarınız.
Aracın, tekerlek kapağının cıvataları 
kapladığı alüminyum jantlara sahip 
olması halinde, aracı kaldırmadan önce 
tekerlek kapağını sökmek için anahtarı 
kullanırken özen gösteriniz.

Şekil 139'ta gösterilen sayısal sıraya 
göre cıvataları, bir cıvatadan diğerine 
geçerek sıkıştırınız. Cıvata sıkıştırma
torku ile ilgili herhangi bir şüphe du-
rumunda, yetkili bir Jeep servisi ile 
temasa geçiniz.

Düzgün bir şekilde yerlerine oturduğun-
dan emin olarak krikoyu, aletleri, takozu 
ve patlak lastiği bagaj bölümünün içindeki 
eski yerlerine koyunuz.

ÖNEMLİ
Mutlaka yol yüzeyinde ya da yakınında 
çalışmak gerekirse, araçların geçiş ha-
linde olduklarına çok dikkat ediniz.

Cıvataları sökmek için anahtar kullanıl-
dığında azami dikkat gösteriniz: Keskin 
kenarları olabilir.

137 J0A0249C

138 J0A0422C

139 J0A0159C

136
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Aracın gereğinden fazla kaldırılması sta-
bilitesini düşürebilir: Kriko kayabilir ve 
etraftakileri yaralayabilir.
Aracı tekerleğin sökülmesi için gerekli 
olduğundan fazla kaldırmayınız.

Tek yönlü sırtı olan lastikler, dönme 
yönünü gösteren lastik tarafındaki ok-
lar ile ayırt edilebilir. Buna kesinlikle 
uyulması gerekir. Lastikler sadece bu 
şekilde kavrama, gürültü, aşınma di-
renci ve ıslak zeminler drenaj açısın-
dan özelliklerini koruyabilir.

Patlamadan sonra, bu tür bir lastiğin 
ters takılması gerekli olursa, araç çok 
dikkatli bir şekilde sürülmeye devam 
edilmelidir, çünkü lastik performansı 
bu şartlarda sınırlıdır. Bilhassa yol 
yüzeyi ıslak olduğunda bu önlem 
akılda bulundurulmalıdır.

Tek yönlü sırttan tam olarak faydala-
nabilmek için, ilk fırsatta tüm lastikle-
rin doğru dönme yönüne getirilmesi 
tavsiye edilir.

Stepnenin dışa dönük supaba uydu-
ğundan emin olunuz. Uymaması ha-
linde tekerlek zarar görebilir.

Eğer araç bir tekerlek kapağına ya da 
jant kapağına sahip ise, bunu stepneye 
sığdırmaya çalışmayınız.
İnsanların yaralanmasını önlemek için, 
cıvataların tam sıkma işlemi aracın 
krikodan düşmesini engellemek için 
sadece aracın tüm tekerlekleri yerde 
olduğunda yapılmalıdır.

Yaklaşık 40 km gittikten sonra, durup 
cıvataların düzgün bir şekilde sıkılmış 
olduğunu kontrol ediniz.

UYARI

141)

142)

143)

144)

145)

137
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        Patlak lastik ve krikonun bagaj bölümünde 
bırakılmış olması halinde, kaza veya keskin 
frenleme durumunda araçtaki kişilerin güvenliği 
için ciddi bir risk teşkil eder. Dolayısıyla, hem 
krikoyu hem de patlak lastiği her zaman bagaj 
bölümündeki uygun yere koyunuz. 

       Seyir şeridi yakınında araç tarafında 
tekerleği değiştirmeye çalışmak son derecede 
tehlikelidir: ezilme riskini önlemek için aracın yola 
yeterli bir mesafede bulunduğundan emin olunuz.

        Yürürlükteki kurallara uygun olarak aracın 
durmuş olduğunu belirtiniz: Dörtlü flaşörler, 
üçgen reflektör gibi. Yolcular araçtan çıkmalı ve 
güvenli bir yerde beklemelidir. Aracı yokuş yukarı 
veya aşağı park etmeniz durumunda, tekerlek 
altına hareketini engelleyecek bir nesne yerleşti-
riniz. 

        Aracın sürüş özellikleri yedek lastik takılınca 
değişebilir. Ani hızlanma ve fren, ani direksiyon 
dönüşleri ve keskin virajlara hızlı girmeden 
sakınınız. Yedek lastiğin toplam servis ömrü 
yaklaşık 3000 km'dir, bu mesafe aşıldıktan sonra 
aynı tipten bir lastikle değiştirilmelidir. Yedek 
lastik için tasarlanan bir tekerlek göbeğine asla 
geleneksel lastik takmayınız. Delinen lastiği 
mümkün olan en kısa sürede tamir ettirin veya
değiştiriniz. Aynı anda iki veya daha fazla yedek
lastik kullanımı yasaktır. Takmadan önce 
bijonların başlarını greslemeyiniz: Kayıp dışa 
çıkabilirler.

        Yedek lastik (bazı tiplerde) aracınıza 
özeldir, bu lastiði kesinlikle baþka modellerde 
kullanmayýnýz veya diðer modellere ait yedek 
lastikleri de kendi aracınızda kullanmayýnýz. 
Yedek lastik sadece acil durumlarda ve mümkün 
olduğunda az kullanılmalıdır. Yedek lastik jantýna 
kesinlikle standart lastik takmayýnýz. Etiket 
üzerinde dört ayrý dilde verilen aþaðýdaki 
açýklamalar yer alýr: Dikkat! Sadece geçici olarak 
kullaným içindir! Maksimum hýz 80 km/s! En kýsa 
zamanda standart lastik ile deðiþtiriniz. Bu 
açýklamalarýn üzerini kapatmayýnýz.



A
C

İL
 D

U
R

U
M

D
A

 Y
A

PI
LA

C
A

K
LA

R 146)

147)

148)

TIREKIT
(bazı tiplerde)

AÇIKLAMA

149) 151) 55) 3)

TireKit ayrıca aşağıdakileri içerir:
Yalıtım sıvısını içeren tüp (A-şekil 140) 
şunlardan oluşur: Dolum borusu B.
“Azami 80 km/h” yazýsý olan bir etiket, 
lastik onarýldýktan sonra sürücünün 
göreceði bir þekilde (gösterge paneline)
yerleþtirilmelidir (C).

İbre ve baðlantýlar dahil olmak üzere 
kompresör (D).
TireKit talimat broþürü.

Kompresörün yan boþluðunda yer 
alan bir çift koruma eldiveni.
Farklý elemanlarý þiþirmek için 
adaptörler.

ŞİŞİRME PROSEDÜRÜ
150) 152) 153) 154) 155) 156)

Aşağıdaki işlemleri yapınız:
Elektrikli park frenini çekiniz. Şişirme su-
pabının kapakçığını çıkarın, elastik dolum 
hortumunu (A şekil 141) çıkarın ve halka 
somununu (B) lastik supabına sıkıca 
takınız.

140 J0A0105C
141 J0A0107C

138
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         Lastiğin patlaması ya da zarar görmesi 
halinde, kriko bulunduğu araçta ya da aynı 
modelli diğer araçlarda sadece tekerlek değiştir-
mek için geliştirilmiş ve tasarlanmış bir alettir. 
Diğer araç modellerini ya da nesneleri kaldırmak 
için kullanılmamalıdır. Krikoyu hiç bir şekilde araç 
altındaki bakım ya da onarım çalışmaları için 
kullanmayınız. Kendinizi kesinlikle kriko ile 
kaldırılmış aracın altına sokmayınız. Araç altında 
çalışmak gerekli olursa, yetkili bir Jeep servisi ile 
temasa geçiniz. Krikonun yanlış şekilde yerleştiril-
mesi, kaldırılmış aracın düşmesine sebep olabilir. 
Krikoyu, üzerinde yer alan etikette belirtilenen 
daha ağır yükleri kaldırmak için kullanmayınız.

        Kar zincirleri yer tasarrufu sağlayan (küçük 
ebatlı) yedek tekerleğe asla takılmamalıdır. Bu 
sebep ile ön tekerleklerden bir tanesi öne ve yer 
tasarrufu sağlayan (küçük ebatlı) yedek tekerlek 
ise arkaya takılmalıdır. Bu şekilde acil bir durum 
karşısında iki adet normal çekiş tekerleğine de 
zincir takılabilir.

        Yanlış tekerlek kapağı montajı, varsa, araç 
hareket halindeyken kapağın çıkmasına neden 
olabilir. Şişirme supabını kesinlikle kurcalamayı-
nız. Jant ile lastik arasına hiçbir zaman başka 
aletler koymayınız. Lastiklerin ve yedek tekerleğin 
hava basınçlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa 
"Teknik özellikler" bölümünde verilen değerlere 
göre düzeltiniz.

TireKit bagaj bölümündeki kutuda yer alır.
Haznede ayrıca bir tornavida, çeki demiri 
ve benzin ikmal adaptörü bulunmaktadır.
TireKit'e erişmek için, bagaj kapısını açınız, 
yeniden ayarlanabilir yük platformunu 
çıkarınız ve halıyı kaldırınız.

DİKKAT Sızdırmazlık sıvısı –20°C ila 
+50°C arasındaki dış sıcaklıklarda etkilidir. 
Sızdırmazlık sıvısının bir son kullanma 
tarihi vardır.



UYARI
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153)

154)

155)

156)

UYARI

55)
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    Kompresör þalterini 0 (kapalý) konumu-
na getiriniz, motoru çalýþtýrýp elektrik 
prizini orta kısma ya da bagaj bölümüne 
takýnýz ve ardýndan kompresör düğmesini 
(A) I (açýk) konumuna getirerek çalýþtýrýnýz.

    Lastiði “Teknik özellikler” bölümündeki 
“Şişirme basınçları” kýsmýnda belirtilen 
basýnçlarda þiþiriniz. B göstergesinde lastik 
basýncýný kontrol ediniz, deðerleri doðru 
þekilde okumak için kompresörü kapatýnýz.

    10 dakika kadar aracı sürdükten sonra 
durup el frenini çekin ve lastik basınçlarını 
kontrol ediniz. Park edildiğinde aracın 
güvenliğini sağlamak için “Aracın Kullanılı-
şı” bölümündeki “Park Etme” kısmına 
bakınız.

    En az 1.8 barlýk bir basýnç varsa, uygun 
basýncý þiþirin (motor çalýþýyor ve el freni 
çekili vaziyetteyken) ve yeniden çalýþtýrýnýz. 
Dikkatli bir þekilde sürerek en yakýn Jeep 
servisine gidiniz.

    Bu iþlemin 5 dakika sonrasýnda yine de 
1.8 bar deðerine ulaþmak mümkün olmu-
yorsa, lastik aþýrý þekilde hasarlandýðýndan 
sürmeye baþlamayýnýz, hýzlý lastik tamir kiti
lastiðin uygun þekilde tamir edilmiþ 
olduðunu garanti edemez, yetkili bir Jeep 
servisi ile temasa geçiniz.

    5 dakika sonra asgari 1.8 barlýk deðere 
ulaþmak mümkün olmuyorsa valfý kullana-
rak kompresörü ve akým çýkýþýný devre dýþý 
býrakýn, ardýndan macunun lastiðe eþit 
þekilde daðýlmasýný saðlamak için aracı 
yaklaşık 10 metre ileri hareket ettirin ve 
þiþirme iþlemini tekrarlayýnýz.

       Lastiğin yanağındaki hasarı tamir etmek 
mümkün değildir. Eğer hasar düz bir lastikle 
seyahat etmekten kaynaklanıyorsa, tamir 
takımını kullanmayınız.

   Lastiðin yabancý nesneler tarafýndan 
patlatýlmasý durumunda lastik izi üzerinde veya 
kenardaki hasar azami 4 mm çapa kadar tamir 
edilebilir.

       Eðer basýnç 1.8 barýn altýna düþerse, lastik 
aþýrý derecede hasarlý olduðundan aracı stop 
ediniz: Lastik tamir kiti, uygun þekilde tamir 
edilmiþ olduðunu garanti edemez. Yetkili bir Jeep 
servisiyle temasa geçiniz.
       Lastiðin kesinlikle lastik tamir kiti ile tamir 
edilmiþ olduðunu belirtmelisiniz. Talimat broþürü-
nü kit ile tamir edilmiþ olan lastik üzerinde iþlem 
yapacak olan personele veriniz.

       Kompresör, 20 dakikadan fazla çalýþtýrýlma-
malýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi vardýr! Lastik tamir 
kitiyle tamir edilen lastikler sadece geçici olarak 
kullanýlmalýdýrlar.

       Tüp etilen glikol içermektedir. Tüp lateks 
içerebilir ve bu alerjik reaksiyonlara yol açabilir. 
Yutulduðunda veya solunduðunda zararlýdýr ve 
gözleri tahriþ edebilir. Herhangi bir temas halinde 
hemen su ile yýkayýnýz ve kirli giysilerinizi 
çýkarýnýz. Yutulursa, kusmayýnýz, aðzýnýzý 
çalkalayýnýz, çok miktarda su içiniz ve hemen 
doktora haber veriniz. Çocuklardan uzak 
tutunuz. Bu ürün astým hastalarý tarafýndan 
kullanýlmamalýdýr. Buharlarýný solumayýnýz. Alerjik 
reaksiyonlar olduðunda hemen doktora baþvuru-
nuz. Tüpü bu amaç için öngörülen bölümde 
saklayýnýz ve sýcaktan uzak tutunuz. Yalıtım 
sıvısının sınırlı bir ömrü vardır. Kullanım ömrü 
geçmiş yalıtım sıvısı içeren tüpleri değiştiri-
niz.

       Eğer tekerlek jantı zarar gördüyse (kanal 
hava kaçağına sebep olacak kadar deforme 
olmuş) tamir edilemez. Yabancı cisimleri lastikten 
çıkarmayınız (vidalar ya da çiviler).

        Lastiðin lastik tamir takýmý ile tamir edildiði-
ni belirten bir etiketi, sürücünün kolayca görebile-
ceði bir yere yapýþtýrýnýz. Özellikle virajlarý
dönerken, aracı dikkatli sürünüz. 80 km/s hýz 
sýnýrýný aþmayýnýz. Ani hýzlanmalardan veya sert 
fren yapmaktan kaçýnýnýz.

       Lastik tamir kiti ile birlikte verilen koruma 
eldivenlerini giyiniz.
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      Yalıtım sıvısı tükenirse tüpü deðiþtiriniz. Tüp 
ile yalýtým sývýsýný atmayýnýz. Yalıtım sıvısıný ve 
tüpü ulusal ve yerel kanunlara uygun olarak 
tasfiye ediniz.

Akü boşalırsa, diğer aracın aküsü ve kablo-
ları kullanılarak ya da yardımcı akü 
yardımıyla takviye ile çalıştırma işlemi 
gerçekleştirilebilir.

DİKKAT Akülünün pozitif kutup başı (+) 
koruyucu bir kapak ile korunur. Pozitif 
kutup başına erişmek için kapağı kaldırınız.
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

DİKKAT İki araç arasında temasta 
bulunulmaması gerekir, çünkü topraklama-
ya bağlantı yapılmasına sebep olabilir ve 
etraftaki insanlarda ciddi yaralanmaya yol 
açabilir. 

DİKKAT Eğer aşağıdaki prosedür yanlış 
bir şekilde gerçekleştirilirse, insanlarda 
ciddi yaralanmalara sebep olabilir ya da bir 
ya da her iki aracın şarj etme sistemine 
zarar verebilir. Aşağıda verilen talimatları 
dikkatli bir şekilde takip ediniz.

   Park frenine basınız, otomatik vitesi P 
(Park) ya da manuel vites kutusuna sahip 
versiyonlar için boş konuma getiriniz ve 
kontağı STOP konuma ayarlayınız.

   Diğer aracın acil çalıştırma işlemi için 
hazır olması halinde, aracı çalıştırma işlemi 
için kullanılacak olan kablolara erişilebile-
cek bir mesafeye park ediniz, park frenine 
basınız ve kontağın devre dışı olduğundan 
emin olunuz.

   Araçtaki diğer tüm elektrikli aletleri 
kapatınız.

Takviye ile çalıştırma işlemini gerçekleştir-
mek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

   Pozitif (+) için kullanılan kablonun bir 
ucunu boş akülü aracın pozitif kutup 
başına (+) bağlayınız.

Takviye akü kullanıldığında, üretici tarafın-
dan belirtilen kullanma ve önlem talimatla-
rına uyunuz.
Takviye aküyü veya diğer herhangi bir dış 
güç kaynağını 12 V'nin üzerinde voltaj ile 
kullanmayınız: Aracın aküsü, marşı, 
alternatörü ve elektrik sistemi zarar 
görebilir.
Akü ıslaksa takviye ile çalıştırma işlemini 
gerçekleştirmeye çalışmayınız. Akü 
bozulup patlayabilir!
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    Pozitif (+) için kullanılan kablonun diğer 
ucunu yardımcı akünün pozitif kutup 
başına (+) bağlayınız.

Motor çalıştırıldığında, aşağıdaki işlemleri 
yaparak kabloları çıkarınız:

    Negatif (-) için kullanılan kablonun bir 
ucunu yardımcı akünün negatif kutup 
başına (-) bağlayınız.

    Negatif (-) için kullanılan kablo ucunu 
boş akülü aracın motor topraklama 
bağlantısından ayırınız.
    Negatif (-) için kullanılan kablonun diğer 
ucunu yardımcı akünün negatif kutup 
ucundan (-) ayırınız.

    Pozitif (+) için kullanılan kablonun ucu- 
nu yardımcı akünün pozitif kutup başından 
(+) ayırınız.
    Pozitif (+) için kullanılan kablonun bir 
ucunu boş akülü aracın pozitif kutup 
başından (+) ayırınız.

    Negatif (-) için kullanılan kablonun diğer 
ucunu aküden ve akü enjeksiyon sistemin-
den uzakta olan motorun topraklama 
bağlantısına (boş akülü araç motorunun 
görünür metal parçası) bağlayınız.

Eğer acil çalıştırma işlemi sık sık gerekli 
olursa, araç aküsünü şart etme sistemini 
yetkili bir Jeep servisine kontrol ettiriniz.

DİKKAT Araç elektrik prizlerine bağlı 
olan herhangi bir aksesuar (örn; cep 
telefonu, vb.) kullanılmamalarına rağmen 
akım çeker. Bu cihazlar, motor kapalı 
haldeyken çok uzun süre bağlı bırakılmala-
rı halinde, ömrünün azalması ve/veya 
motoru başlatma arızasıyla akünün 
boşalmasına sebep olabilir. 

   Araç motorunu yardımcı akü ile çalış- 
tırınız, bir kaç dakikalığına boşta çalışması-
na izin veriniz. Boş akülü aracın motorunu 
çalıştırınız.

    Radyatör soğutma fanına çok fazla yaklaşma-
yınız. Elektrikli fan çalışabilir: Yaralanma tehlikesi. 
Hareketli parçaların çekebileceği eşarp, kravat ve 
diğer bol giysilere dikkat ediniz.

      Kaza sonucu elektriksel temasa sebep 
olabilen ve ciddi yaralanmalara yol açabilen 
herhangi bir metal nesneyi çıkarınız (örn; yüzük, 
saat, bilezik).

      Aküler cildi ve gözleri yakabilen asit içerir. 
Aküler kolayca yanabilen ve patlayabilen hidrojen 
üretir. Dolayısıyla alevleri veya kıvılcıma sebep 
olabilen cihazları uzak tutunuz. 

      Kabloyu boş akünün negatif kutup başına (-) 
bağlamayınız. Meydana gelebilecek kıvılcım 
akünün patlamasına yol açabilir ve ciddi zararla-
ra sebep olabilir. Sadece özel topraklama 
noktasını kullanınız; diğer açıkta bulunan herhan-
gi bir metal parçayı kullanmayınız.
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Motoru çalıştırınız.

Bir kaza anında aşağıdakileri devreye alır:

   Motorun durması ile yakıt beslemesini 
kapatır.

  Klima kontrol sistemi havalandırması 
devre dışı bırakılır.

  Soldaki sinyal lambalarını devre dışı 
bırakınız.

Bir arıza durumunda, vitesi P (Park) 
konumundan çıkarmak için aşağıdaki 
işlemleri yapınız: 
   Motoru durdurunuz ve elektrikli park 
frenine basınız.

   Fren pedalına sonuna kadar basınız ve 
basılı olarak tutunuz.

   Vites kolu kılıfını ve paneli düzgün bir 
şekilde yeniden takınız.

   Vites kolunu N (Boş) konumuna alınız.

   Verilen tornavidayı dik olarak deliğe (B) 
(şekil 143) sokunuz ve ayırma kolunu 
ayarlayınız.

   Ok ile gösterilen noktada dikkatli bir 
şekilde çalışırken, vites döşemesini (A) 
(şekil 142) yukarı doğru kaldırarak çıkarı-
nız (kılıfı ile birlikte).

  İlk önce sağdaki, daha sonra soldaki 
sinyal lambalarını, tekrar sağdaki ve tekrar 
soldakileri açınız.

    Dörtlü flaşörler devreye alınır (devre 
dışı bırakmak için ön paneldeki butona 
basınız).

Bazı tiplerde sistemin devreye girmesi 
ekrandaki mesaj ile belirtilir. Aynı şekilde, 
ekran üzerinde bulunan uygun bir mesaj 
sistem çalışmasının riske atılıp atılmadığı 
hakkında sürücüyü uyarır.

DİKKAT Araçta herhangi bir sızıntı 
olmadığını (motor bölümünde, aracın 
altında veya yakıt deposu yakınında) 
dikkatle kontrol ediniz. Bir kaza sonrasın-
da, akü şarjını korumak için kontağı STOP 
konumuna çeviriniz (bu prosedürün bir 
dakikadan az bir sürede başlatılması ve 
tamamlanması gerekir):

   Aracın içindeki tüm aydınlatmalar yanar.

        Eğer herhangi bir kaza sonrasında benzin 
kokusu duyar veya yakıt sisteminde sızıntı 
görürseniz, yangın tehlikesinden kaçınmak için 
sistemi sıfırlamayınız.
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Kontak anahtarı (mekanik anahtarlı versi-
yonlar) yalnızca vites kolu P (Park) 
konumunda olduğunda çıkarılabilir.
Eğer araç aküsü boşalır ve anahtar takılır-
sa, anahtar olduğu konumda kilitlenir.
Anahtarı elle çıkarmak için aşağıdaki 
işlemleri yapınız:

   Aracı güvenli koşullarda durdurunuz, 
herhangi bir vitese takınız ve elektrikli 
park frenine basınız.

   Bir elinizi kullanarak çıkıntıyı (D) (şekil 
146) aşağı doğru çekiniz ve diğer elinizle 
aşağı doğru kaydırarak anahtarı çıkarınız.
   Anahtar çıkarıldığında, alt kapağı (C) 
yeniden yerleştiriniz, yerine düzgün bir 
şekilde yerleştiğinden emin olunuz ve 
sabitleme vidalarını (B) sıkıca sıkınız.

   Yuvasından gevşeterek alt direksiyon 
simidi kapağını (C) çıkarınız.

    Lokma anahtarını (A) (şekil 144) (araç 
içi belgeleri içeren yuvada yer alır) kullana-
rak, alt kapak (C) için sabitleme vidalarını 
(B) (şekil 145) gevşetiniz.

        Takma prosedürünü yaptırmak için yetkili 
bir Jeep servisi ile temasa geçmek tavsiye edilir. 
İşlemleri kendi başınıza yapmak isterseniz, tutma 
klipsilerin doğru bir şekilde bağlanmasına özel 
dikkat edilmelidir. Aksi halde, alt kapağın üst 
kapağa yanlış tutturulması nedeniyle ses 
duyulabilir.
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Araç ile verilen çeki kancası bagaj bölümü-
nün içerisindeki alet çantasında bulunur.

Mandalı (A) (şekil 147) alt parçaya bastı-
rarak serbest bırakınız, çeki kancasını (B) 
yuvasından çıkarınız ve ön dişli pimine 
sıkıca sıkınız.

Mandalı (A) (şekil 148) sökünüz, çeki 
kancasını (B) yuvasından çıkarınız ve arka 
dişli pimine sıkıca sıkınız.
Trailhawk versiyonları: Sabit tipli çeki kanca-
sı (A) (şekil 149) araç gövdesine sabitlen-
miştir.

        Mekanik anahtarlı versiyonlar için, çekme 
işleminden önce, kontak anahtarını çıkarmadan 
ilk önce MAR (Kontak açık) daha sonra STOP 
konumuna çeviriniz. Anahtar çıkarıldığında ve 
tekerlekler yönlendirilemediğinde direksiyon 
kolonu otomatik olarak kilitlenir. Ayrıca vites 
kutusunun boşta (otomatik vites kutusu ile 
donatılmış versiyonlarda, vites kolunun N 
konumunda olduğunu kontrol ediniz) olduğunu 
kontrol ediniz. Elektronik anahtarlı versiyonlar 
için, kapıyı açmadan kontak anahtarını ilk önce 
MAR daha sonra STOP konumuna getiriniz.
        Aracı çekerken; takviyeli fren ile hidrolik 
direksiyonun devre dışı olduğunu, frene basmak 
ya da direksiyonu çevirmek için daha fazla güç 
harcamanız gerektiğini unutmayınız. Aracın 
çekilmesi için, esnek kablolar/halatlar 
kullanmayýnýz. Çekme iþlemi yapýlýrken, baðlantý 
halkasının, temasta bulunduðu parçalara zarar 
vermediðinden emin olunuz. Aracı çekerken; çeki 
kancasý ile ilgili koþullara ve trafiðe açýk yollarda 
araçlarýn çekilmesiyle ilgili yasalara uyunuz. Araç 
çekilirken motoru çalıştırmayınız. Kancayý 
takmadan önce, vidalý yuvasýný iyice silip temizle-
yiniz. Çekmeye baþlamadan önce, kancanýn 
sýkýca baðlandýðýndan emin olunuz.
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ARIZALI ARACIN
ÇEKİLMESİ

DÖRT ÇEKERLİ (4WD) VE 
OTOMATİK VİTES KUTUSUNA
SAHİP VERSİYONLAR

        Ön ve arka çeki kancaları sadece acil 
durumda kullanılmalıdır. Trafik kuralları ile 
uyumlu özel teçhizatlar (esnek olmayan barlar) 
kullanılarak aracın yol üzerinde kısa mesafelerde 
veya özel araç üzerinde çekilmesi işlemlerine izin 
verilir. Çeki kancası, yoldan ve engellerden 
uzaklaştırmak için aracı çekmek ve/veya esnek 
kablolar kullanarak çekmek için kullanılmamalı-
dır. Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak, çekme 
işlemi iki araç ile (birisi çeken, diğeri çekilen), 
olabildiğince aynı merkez aks çizgisinde birbirine 
hizalı olarak gerçekleşmelidir.

Aracın, dört tekerleklerinin kurtarma 
aracının platformu üzerinde yerden 
kaldırılmış şekilde çekilmesi tavsiye edilir.

DİKKAT Sadece ön (ya da arka) tekerlek-
leri kaldırmayınız. Çekme işlemi esnasında 
sadece ön (ya da arka) tekerleklerin 
kaldırılması vites kutusu ve aktarma 
birimine zarar verebilir.

DİKKAT Eğer araç yukarıdaki şartlara 
uyulmadan çekilirse, vites kutusu ve/veya 
aktarma birimi ciddi derecede hasar 
görebilir. Yanlış çekme işleminden kaynak-
lanan hasar garanti kapsamı dışındadır.
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Doğru bakım, aracın uzun süreli performansı-
nın korunmasını sağlar, ayrıca sınırlı işletme 
maliyetleri ile güvenlik sistemlerinin verimliliği-
ni korur. Bu bölüm nasıl yapıldığını açıklamak-
tadır.

PERİYODİK BAKIM ................................. 147
MOTOR BÖLÜMÜ ................................. 154
AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ ..................... 159
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JANTLAR VE LASTİKLER........................ 162
KAROSER ................................................... 163



PERİYODİK BAKIM PERİYODİK KONTROLLER

ZOR ŞARTLARDA KULLANIM

Ön disk fren balatası durumunu ve 
aşınması kontrol edin.
Kaput ve bagaj kilitlerinin temizliğini, 
bağlantının temizliğini ve yağlanmasını 
kontrol edin.
Motor, vites kutusu, vites, borular ve 
hortumlar (egzoz/yakıt sistemi/frenler) 
ve lastik elemanlarının (contalar/man-
şonlar/burçlar, vb) görsel durumunu 
kontrol edin.

Akü şarj ve akü sıvı seviyesini (elek-
trolit) kontrol edin.
Aksesuar tahrik kayışlarının durumunu 
görsel olarak kontrol edin.
Motor yağı ve yağ filtresini kontrol 
edip gerektiğinde değiştirin.
Polen filtresini kontrol edip gerekti-
ğinde değiştirin.
Hava filtresini kontrol edip gerekti-
ğinde değiştirin.

147
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Doğru bakım, en iyi koşullar altında 
araçlarda uzun bir kullanım ömrü 
sağlamak için çok önemlidir. Bu nedenle 
Jeep, Periyodik Bakım Planı’nda açıklandığı 
gibi sabit mesafe aralıklarında ve temin 
edildiği yerde sabit zaman aralıklarında 
birçok kontrol ve servis planlamıştır.
Her servisten önce daima Periyodik 
Bakım Planı’ndaki talimatları dikkatle takip 
etmek gerekir (örn. periyodik olarak sıvı 
seviyesinin kontrolü, lastik basıncı, vb.).
Periyodik Bakım, belli bir zaman çizelgesi-
ne göre tüm Jeep Bayileri tarafından 
sunulur. Her işlem sırasında planlananlara 
ek olarak daha fazla değiştirme veya tamir 
için ihtiyaç ortaya çıkarsa bu, sadece açık 
bir anlaşma ile yapılabilir. Aracınız çekmek 
için sık sık kullanılıyorsa bir servis işlemi 
ile bir sonraki arasındaki aralık azaltılmalı-
dır.

Araç, aşağıdaki koşulların biri altında 
kullanılırsa: Bir römork veya karavan 
çekerken; tozlu yollarda; kısa mesafelerde 
(7-8 km’den az); sıfırın altındaki dış 
sıcaklıklarda tekrarlanan yolculuklarda; 
motorun genellikle boşta çalışması veya 
aracın düşük hızda veya uzun hareketsizlik 
dönemlerinde uzun mesafelerde kullanıl-
ması; aşağıdaki kontroller, Periyodik 
Bakım Planı’nda belirtilenden daha sık bir 
şekilde yapılmalıdır:

Her 1.000 km’de veya uzun yolculuklar-
dan önce şunları kontrol edip gerekirse 
tamamlayınız: Motor soğutma sıvısı 
seviyesi; fren sıvı seviyesi; cam yıkama sıvı 
seviyesi; lastik hava basıncı ve durumu; 
aydınlatma sisteminin çalışması (farlar, 
sinyal lambaları, dörtlü flaşör, vb.); cam 
yıkama/silecek sisteminin çalışması ve 
cam/arka cam silecek lastiklerinin 
pozisyonlaması/aşınması.
Her 3.000 km’de şunları kontrol ediniz 
veya tamamlayınız: Motor yağ seviyesi.
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Bin mil 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Bin kilometre 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Yıl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lastik durumunu/aşınmasının kontrolü, gerekirse basıncın 
ayarlanması (bazı modellerde). Lastik Kitinin tekrar şarj edilmesi 
için son kullanma tarihinin kontrolü

Aydınlatma sisteminin çalışmasının kontrolü (farlar, sinyal 
lambaları, dörtlü flaşör, bagaj bölmesi, yolcu kabini, torpido 
gözü, gösterge paneli uyarı lambaları, vb.)

Sıvı seviyelerinin kontrolü, gerekirse tamamlanması 
(motor soğutma sıvısı, hidrolik debriyaj/frenler, cam yıkayıcısı, 
akü, vb.)

Egzoz emisyonunu/dumanının kontrolü

Tedarik/motor yönetim sisteminin çalışmasını, emisyonları ve 
bazı modellerde motorun yağının bozulmasını kontrol etmek 
için teşhis soketinin kullanılması

Dış kaporta, gövde altı koruması, borular ve hortumlar 
(egzoz, yakıt sistemi, frenler), lastik elemanlarının (tozluklar, 
hortumlar, burçlar, vb.) durumunun gözle kontrolü

Ön cam/arka cam silecek lastiklerinin pozisyon/aşınma
kontrolü 
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9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cam silecek/yıkama sisteminin çalışmasının kontrolü,
gerekirse fıskiyelerin ayarlanması

Kaput ve bagaj kilitlerinin temizliği, bağlantıların temizliği ve 
yağlanmasının kontrolü

Ön disk fren balatalarının durum ve aşınmasının ve balata 
aşınma göstergesinin çalışmasının gözle kontrolü

Arka disk fren balatalarının durum ve aşınmasının ve balata 
aşınma göstergesinin çalışmasının gözle kontrolü

Aksesuar tahrik kayışı(ları)nın (otomatik germesiz versiyon) 
gözle kontrolü

Tahrik kayışının geriliminin (otomatik germesiz versiyon) 
(veya her 2 yılda bir) kontrolü

Dişli zamanlama tahrik kayışının durumunun gözle kontrolü

Tahrik transmisyon rölanti ünitesinin (PTU) yağ seviye kontrolü

Arka diferansiyelin yağ seviyesinin kontrolü

Motor yağı ve yağ filtresinin değiştirilmesi (1) 

(1) Aracın yıllık kilometre durumu en az 10.000 km ise motor yağı ve filtresi her yıl değiştirilmelidir.
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9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bujilerin değiştirilmesi (2) 

Aksesuar tahrik kayışı(ları)nın değiştirilmesi (3)

Dişli zamanlama tahrik kayışının değiştirilmesi (3)

Hava filtresi elemanının değiştirilmesi (4) 

Fren sıvısının değiştirilmesi

Polen filtresinin değiştirilmesi (4) ( )

(2) 1.4 Turbo MultiAir versiyonlarında motorun doğru çalışmasını sağlayıp ciddi hasar görmesini önlemek için aşağıdaki gibi devam etmek çok önemlidir: Sadece özellikle 
bu motorlar için sertifikalı bujileri kullanın; tüm bujiler aynı tip ve markada olmalıdır (“Teknik özellikler” bölümünde “Motor” paragrafına bakınız); Periyodik Bakım Planı’ndaki 
değiştirme aralıklarına mutlaka uyun. Bujilerin değiştirilmesi için bir Jeep Bayisi’ne başvurmanız tavsiye edilir.

(3) Tozlu olmayan alanlar: Tavsiye edilen maksimum kilometre 120.000 km. Kilometreden bağımsız olarak kayış, her 5 yılda bir değiştirilmelidir.
Tozlu alanlar ve/veya zorlu kullanım (soğuk iklimlerde, kasaba kullanımında, uzun rölanti sürelerinde): tavsiye edilen maksimum kilometre 60.000 km. Kilometreden 
bağımsız olarak kayış, her 4 yılda bir değiştirilmelidir.

(4) Araç tozlu alanlarda kullanıldığında filtresi her 15.000 km’de değiştirilmelidir.
( ) Zorunlu işlemler
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PERİYODİK BAKIM PLANI (dizel motorlu modeller)

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

15      30      45      60      75      90      105    120    135    150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Bin mil

Bin kilometre

Yıl

Lastik durumunu/aşınmasının kontrolü, gerekirse basıncın 
ayarlanması (bazı modellerde). Lastik Kitinin tekrar şarj edilmesi 
için son kullanma tarihinin kontrolü

Aydınlatma sisteminin çalışmasının kontrolü (farlar, sinyal 
lambaları, dörtlü flaşör, bagaj bölmesi, yolcu kabini, torpido 
gözü, gösterge paneli uyarı lambaları, vb.)

Sıvı seviyelerinin kontrolü, gerekirse tamamlanması 
(motor soğutma sıvısı, hidrolik debriyaj/frenler, cam yıkayıcısı, 
akü, vb.)

Egzoz emisyonu/dumanının kontrolü

Tedarik/motor yönetim sisteminin çalışmasını, emisyonları ve 
bazı modellerde motorun yağının bozulmasını kontrol etmek 
için teşhis soketinin kullanılması

Dış kaporta, gövde altı koruması, borular ve hortumlar 
(egzoz, yakıt sistemi, frenler), lastik elemanlarının (tozluklar, 
hortumlar, burçlar, vb.) durumunun gözle kontrolü

Ön cam/arka cam silecek lastiklerinin pozisyon/aşınma
kontrolü 
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15      30      45      60      75      90     105     120    135    150  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1) Araç aşağıdaki koşullarda kullanıldığında otomatik vites kutusu yağını ve filtreleri 90,000 km’den (veya 2 yıl) sonra değiştirin: Şehirde kullanıldığında, kısa ve tekrarlanan 
yolculuklarda (7-8 km’den az) veya römork ya da karavanların sık sık çekilmesinde.
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Bin mil

Bin kilometre

Yıl

Cam silecek/yıkama sisteminin çalışmasının kontrolü,
gerekirse fıskiyelerin ayarlanması

Kaput ve bagaj kilitlerinin temizliği, bağlantıların temizliği ve 
yağlanmasının kontrolü

Ön disk fren balatalarının durum ve aşınmasının ve balata 
aşınma göstergesinin çalışmasının gözle kontrolü

Arka disk fren balatalarının durum ve aşınmasının ve balata 
aşınma göstergesinin çalışmasının gözle kontrolü

Aksesuar tahrik kayışı(ları)nın (otomatik germesiz versiyon) 
gözle kontrolü

Tahrik kayışının geriliminin (otomatik germesiz versiyon) 
kontrolü

Dişli zamanlama tahrik kayışının durumunun gözle kontrolü

Otomatik vites kutusu yağı ve filtresinin değişimi 
(bazı modellerde) (1) 

Tahrik transmisyon rölanti ünitesinin (PTU) yağ seviye kontrolü

Arka diferansiyelin yağ seviyesinin kontrolü



12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

15      30      45      60      75      90     105     120    135    150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi (Dizel partikül filtresine
sahip modellerde)

Motor, yakıt ve karbon sisteminin temizliği

(3) Tozlu olmayan alanlar: Tavsiye edilen maksimum kilometre 120.000 km. Kilometreden bağımsız olarak kayış, her 5 yılda bir değiştirilmelidir. 
Tozlu alanlar ve/veya zorlu kullanım (soğuk iklimlerde, şehir kullanımında, uzun rölanti sürelerinde): Tavsiye edilen maksimum kilometre 60.000 km. 
Kilometreden bağımsız olarak kayış, her 4 yılda bir değiştirilmelidir.

(4) Araç ilgili Avrupa şartnamesi kapsamındaki kalitedeki bir yakıt ile çalışıyorsa bu filtre, her 20.000 km’de değiştirilmelidir.
(5) Araç tozlu alanlarda kullanıldığında bu filtre, her 20.000 km’de değiştirilmelidir.
( ) Zorunlu işlemler
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Aksesuar tahrik kayışı(ları)nın değiştirilmesi (3)

Dişli zamanlama tahrik kayışının değiştirilmesi (3)

Hava filtresi elemanının değiştirilmesi (5) 

Yakıt filtresi kartuşunun değiştirilmesi (4) 

Fren sıvısının değiştirilmesi

Polen filtresinin değiştirilmesi (5) (   )
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SEVİYE KONTROLLERİ
164) 165) 58)

1.4 Turbo MultiAir tipleri

A. Motor yağı seviye çubuğu – B. Motor yağ tapası/Motor yağı doldurma ağzı – C. Motor soğutma sıvısı – D. Ön cam/arka cam yıkama sıvısı –
E. Fren hidrolik sıvısı – F. Akü

150 J0A0138C
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1.6 16V MultiJet tipleri

A. Motor yağı seviye çubuğu – B. Motor yağ tapası/Motor yağı doldurma ağzı – C. Motor soğutma sıvısı – D. Ön cam/arka cam yıkama sıvısı –
E. Fren hidrolik sıvısı – F. Akü

151 J0A0139C
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A. Motor yağı seviye çubuğu – B. Motor yağ tapası/Motor yağı doldurma ağzı – C. Motor soğutma sıvısı – D. Ön cam/arka cam yıkama sıvısı –
E. Fren hidrolik sıvısı – F. Akü

152 J0A0140C
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MOTOR YAĞI

166) 59)

Motor yağı tüketimi
60) 4)

MOTOR SOĞUTMA SIVISI

167) 61)

ÖN CAM/ARKA CAM YIKAMA
SIVISI

168) 169)

FREN HİDROLİK SIVISI

170) 171) 62)

OTOMATİK VİTES KUTUSU
ETKİNLEŞTİRME SİSTEMİ YAĞI

5)

AKÜ
172) 173) 174) 175) 6)

KLİMA KONTROL SİSTEMİNİN
BAKIMI
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Yağ seviyesinin seviye çubuğu (A) üzerin-
de MIN ve MAX referansları arasında 
olduğunu kontrol ediniz. Eğer yağ seviyesi 
MIN çizgisine yakın ya da altındaysa, MAX 
çizgisine ulaşmak için doldurma deliğini (B) 
kullanarak yağ ekleyiniz.

Eðer seviye düþükse, depo kapağını (C) 
çıkarınız ve “Teknik Özellikler” bölümün-
de açıklanan özelliklerde sıvı ekleyiniz.

Tamamlamak için, hazne kapağını (D) 
kaldırınız ve “Teknik Özellikler” bölümün-
de açıklanan özelliklerde sıvı ekleyiniz.

Vites kutusu kontrol yağ seviyesi sadece 
yetkili bir Jeep servisi tarafından kontrol 
edilmelidir.

Haznedeki hidrolik yað seviyesi, MAX 
iþaretini geçmemelidir. Eğer sıvı ilave 
edilmesi gerekirse, kapaðý (E) çevirerek 
açýnýz ve "Teknik özellikler" bölümünde 
önerilen fren sıvısını kullanınız.

Kış mevsimi boyunca, klima kontrol 
sistemi ayda bir kere en azından 10 
dakikalığına çalıştırılmalıdır. Yaz mevsimin-
den önce, sistemi yetkili bir Jeep servisine 
kontrol ettiriniz.

Akü, normal çalışma koşulları altında 
kullanılan elektrolitin saf su ile seviye 
tamamlanmasını gerektirmez. Bununla 
birlikte, akünün durumunu periyodik 
olarak yetkili bir Jeep servisinde kontrol 
ettiriniz.
DİKKAT Akü bağlantılarının sökülüp 
tekrar takılması durumunda direksiyon 
sisteminin kullanıma hazır olması gerekir. 
Bunu belirletmek için gösterge paneli 
üzerinde       uyarı lambası yanar. Bu prose-
dürü gerçekleştirmek için direksi-
yonu bir yönde sonuna kadar çevirin veya 
aracı birkaç yüz metre düz bir hat üzerin-
de sürünüz.
DİKKAT %50'den daha az şarjda tutulan 
bir akü, ateşleme gücünde azalmaya yol 
açan oksitlenme ile birlikte hasar görecek-
tir.

DİKKAT Ön cam/arka cam yıkayıcı 
çalışmaya devam etse dahi yağ seviyesi 
düşük olduğunda far yıkama sistemi 
çalışmayacaktır. Bazı versiyonlarda seviye 
çubuğu üzerinde referans çentiği bulun-
maktadır: Seviye bu referansın altında 
olduğunda SADECE ön cam/arka cam 
yıkayıcı çalışır.

Maksimum motor yaðý tüketimi genellikle 
1000 km’de 400 gramdýr.
Yeni aracın alýþma devresinden geçmesi 
gerekir, bu nedenle motor yað tüketiminin 
ancak ilk 5.000 - 6.000 km’den sonra 
dengeleneceði dikkate alýnmalýdýr.

Motor yağ çubuğunu (A) çıkartın, iz 
bırakmayan bir kumaş parçası ile temizle-
yip tekrar yerine takın. Motor yağı 
çubuğunu tekrar çıkartın ve seviyenin 
çubuk üzerindeki MIN ve MAX işaretleri 
arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
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       Motor bölmesinde çalýþýrken asla sigara 
içmeyiniz; gaz ve yanýcý buhar ve yangýn riski 
olabilir.

       Soðutma sistemi basýnçlýdýr. Gerekiyorsa, 
kapaðý sadece orijinaliyle deðiþtirin, aksi taktirde 
sistem verimliliði düþebilir. Motor sýcakken hazne 
kapaðýný açmayýnýz: Yanma tehlikesi.

       Fren hidroliði zehirli ve çok aþýndýrýcýdýr. 
Yanlışlıkla temas edilmesi halinde, etkilenen 
bölgeyi su ve sabun ile yýkayýp durulayýnýz. Fren 
sývýsýnýn yutulmasý durumunda, derhal doktora 
baþvurunuz.

       Kutu üzerindeki        sembolü sentetik tip 
fren hidroliðinin, mineral tip hidrolikten ayýrt 
edilmesini saðlar. Mineral tip sývýnýn kullanýlmasý; 
fren sisteminin özel kauçuktan üretilmiþ 
parçalarýna, tamir edilemeyecek þekilde hasar 
verir.

       Akü sývýsý zehirli ve aþýndýrýcýdýr. Deri ve 
gözler ile temas ettirmeyiniz. Açýk alev veya 
muhtemel kývýlcým kaynaklarýný aküye yaklaþtýr-
mayýnýz: Patlama ve yangýn tehlikesi.

       Akünün elektrolit seviyesi düþükken kullanýl-
masý tamir edilemeyecek þekilde zarar görmesine 
ve ayrýca patlamasýna sebep olabilir.

       Seviye tamamlarken, farklý tipteki sývýlarý 
birbirleri ile karýþtýrmayýnýz, bunlar birbirleri ile 
uyumlu olmayabilirler ve aracın zarar görmesine 
sebep olabilirler.

     Kullanýlmýþ motor yaðlarý çevreye zarar veren 
tehlikeli maddeler içerir. Yaðýn ve filtrenin 
deðiþtirilmesi için, yetkili bir Jeep servisi ile temasa 
geçmenizi tavsiye ederiz.

     Kullanýlmýþ şanzıman yaðlarý çevreye zarar 
veren tehlikeli maddeler içerir. Yað deðiþimleri 
için, yetkili bir Jeep servisi ile temasa geçmenizi 
tavsiye ederiz.

     Aküler çevreye zarar veren maddeler ihtiva 
ederler. Akünüzü yetkili bir Jeep servisinde 
deðiþtirmeniz tavsiye edilir.

      Yüksek derecede aþýndýrýcý fren sývýsýnýn boyalý 
yüzeylere damlamamasýna dikkat ediniz. 
Damlaması durumunda hemen suyla yıkayınız.

       Motor soðutma sisteminde, PARAFLU UPve 
eşdeğeri koruyucu antifriz kullanýr. Tamamlama 
iþlemi sýrasýnda, soðutma sisteminde mevcut olan 
sývýnýn aynýsýný kullanýnýz. PARAFLU UP ve eşdeğeri 
antifriz, baþka tip antifrizlerle karýþtýrýlamaz. Eðer 
farklý özellikte bir sývý ile karýþtýrýlmýþ ise, motoru 
çalýþtýrmayýnýz ve yetkili bir Jeep servisi ile temasa 
geçiniz.

      Elektrikli ve elektronik donanýmýn yanlýþ 
takýlmasý araca ciddi hasarlar verebilir. Aracınızı 
satýn aldýktan sonra, sürekli elektrik çeken ilave 
aksesuarlar (alarm sistemleri, ses sistemi, cep 
telefonu araç kiti gibi) takmak isterseniz yetkili 
bir Jeep servisine gidiniz. Buradaki uzman 
personel, size aksesuar serisinden en uygun 
aksesuarlar önermenin yan sıra, aracın elektrik 
sisteminin yeterli olup olmadığını kontrol edecek 
veya daha yüksek kapasitede bir akünün monte 
edilmesinin gerekip gerekmediğini de belirleye-
cektir.

  Yað seviyesi kesinlikle MAX iþaretini geçmemeli-
dir.

     Motorda bulunan yaðdan farklý özellikte yað 
ilave etmeyiniz.

       Eðer aracınız uzun bir süre soðuk ortamda 
kalacaksa donmasýný önlemek için aküyü 
sökünüz ve daha sýcak bir ortamda saklayýnýz.
       Akü üzerinde veya yakýnýnda çalýþýrken 
daima özel bir koruyucu gözlük takýnýz.

       Piyasada bulunan bazý cam yýkama sývýsý 
katkýlarý yanýcýdýr. Motor bölmesi içindeki sýcak 
parçalar ile temas etmeleri halinde alev alabilir-
ler.

       Ön cam yýkama sývýsý haznesi boþ iken yola
çýkmayýnýz: Görüþünüzü arttýrmak için ön cam 
yýkama sisteminin kullanýlmasý gereklidir. 
Sistemin yağsız olarak birden fazla çalıştırılması 
bazı sistem bileşenlerine zarar verebilir ya da 
hızlı bir şekilde bozulmalarına yol açabilir.

       Motor sýcakken, yanma tehlikesini önlemek
için motor bölmesinin içinde çalýþýrken dikkat 
ediniz. Motor sýcakken, fanýn aniden çalýþmaya 
baþlayabileceðini unutmayýnýz: Yaralanma 
tehlikesi.
       Motor yağı doldurulursa, özellikle alümin- 
yum tapalı (bazı modellerde) araçlar için 
doldurma tapasını gevşetmeden önce motorun 
soğumasını bekleyiniz. DİKKAT: Yanma riski! 



AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ
ÖNEMLİ

STOP/START SİSTEMİNE SAHİP
OLMAYAN MODELLERDE
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Akü negatif kutbunu sökünüz.

Kutupları doğru olarak şarj kablo-
larını aküye bağlayınız.
Şarj cihazını açınız.
Şarj işlemini tamamladığınız zaman, 
akü bağlantılarını sökmeden önce 
şarj cihazını kapatınız.
Akü negatif (-) kutbunu tekrar bağlayınız.

STOP/START SİSTEMİNE
SAHİP MODELLERDE
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Hızlı eksi (-) kutbu (A-şekil 153) eksi (-) 
kutup (B)'den ayırın; bunun sebebi 
şudur: Akü durumu izleme sensörü (D) 
aksi kutup C'ye takılı konumdadır ve 
akü değiştirilmediği müddetçe bağlan-
tısı çıkarılmamalıdır.

Akü şarjının artı (+) kablosunu artı (+) 
akü ucuna (E) ve eksi (-) kabloyu sensör 
ucuna (F) bağlayınız.

Şarj cihazını açınız. Şarj işlemi bitince 
akü şarj cihazını kapatınız.

Şarj cihazının bağlantısını kestikten 
sonra konektörü (A) sensöre (C) tek-
rar bağlayınız (şekil 153).
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DİKKAT Kontağı STOP konumuna 
çevirdikten sonra ve sürücü kapısını kapat-
manızın ardından, elektrik beslemesini 
aküden kesmeden önce en az bir dakika 
boyunca bekleyiniz. Elektrik beslemesini 
aküye tekrar bağlarken, kontağın STOP 
konumunda olduğundan ve sürücü kapısı-
nın kapalı olduğundan emin olunuz.

DİKKAT Aküyü çok düþük amper 
deðerinde ve yaklaþýk 24 saatlik bir süre 
içerisinde, yavaþça doldurmanýz tavsiye 
edilir. Akünün çok uzun süre þarj edilmesi, 
zarar görmesine sebep olabilir.

DİKKAT Elektrik sisteminin kabloları 
aküye düzgün bir şekilde yeniden bağlan-
malıdır, örn; pozitif kablo (+) pozitif kutup 
başına ve negatif kablo (-) negatif kutup 
başına. Akü kutup başları pozitif (+) ve 
negatif (-) sembollerle işaretlenmiş ve akü 
kapağı üzerinde gösterilmiştir. Akü kutup 
başlarının korozyonsuz olması ve kutup 
başlarına sıkıca sabitlenmiş olması gerekir. 
Araca takılı akü ile "hızlı tip" akü şarj aygıtı 
kullanılırsa, bağlamadan önce akünün her 
iki kablosunu da ayırınız. Ateşleme voltajı 
sağlamak için "hızlı tip" akü şarj aygıtı 
kullanmayınız.
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176) 177) 178)

64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71)

ÖN CAM/ARKA CAM
SİLECEKLERİ
Ön cam silecek lastiklerinin
değiştirilmesi
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Cam silecek kolunu (A-şekil 154) kal-
dýrýnýz, silecek lastiğini koldan çıkarınız.

Yeni silecek lastiğini, kilitlendiðinden 
emin olarak takýnýz.

Ön cam silecek kolunu ön camın üze-
rine indiriniz.

DİKKAT Ön cam sileceklerini ön camdan 
kaldırılmış haliyle çalıştırmayınız.

Arka cam silecek lastiklerinin
değiştirilmesi
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Kapağı (A-şekil 155) kaldırın, cıvatayı 
(B) kaldırın ve kolu çıkarınız.
Kolu doğru şekilde oturtun, cıvatayı 
(B) sıkın ve kapağı (A) indiriniz.

DİKKAT Arka cam sileceklerini camdan 
kaldırılmış haliyle çalıştırmayınız.

Ön cam yıkayıcısı

153 A0K0530C

154 J0A0345C

155 J0A0346C
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Ön cam su fıskiyeleri sabittir. Eðer hiç sývý
püskürmüyor ise, önce haznede sývý olup 
olmadýðýný kontrol ediniz (bu bölümde yer 
alan “Motor bölümü” kýsmýna bakýnýz). 
Daha sonra, fýskiye deliklerinin týkalý olup 
olmadýðýný kontrol ediniz, gerekiyor ise bir 
iðne kullanarak temizleyiniz.



Arka cam yıkayıcısı

UYARI

176)

177)

178)

UYARI

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

71)
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DÝKKAT Açýlýr tavan mevcut araçlarda, su 
püskürtücüleri çalýþtýrmadan önce açýlýr 
tavanýn kapalý olduðunu kontrol ediniz.

Arka cam yıkayıcısının su püskürtücüleri 
sabittir. Püskürtücüleri içeren taşıyıcı 
parça arka camın üzerinde bulunur.

        Hava giriş sistemi (hava temizleyici, lastik 
hortumlar, vb.) motorlardan geri tepme meydana 
geldiğinde bir koruyucu olarak işlev görebilir. 
Tamir veya bakım işlemleri yapmanız gerekme-
dikçe bu sistemi SÖKMEYİNİZ. Motoru 
çalıştırmadan önce, sistemin sökülmüş olmadığın-
dan emin olunuz: Bu önleme uyulmaması ciddi 
yaralanmalara sebep olabilir.

         Egzoz emisyonları çok tehlikeli olup, 
ölümcül olabilir. Karbon monoksit ve solunduğun-
da bayılma ve zehirlenmeye sebep olabilen 
renksiz ve kokusuz bir gaz içerir.

      Silindir bloğunda fazla ya da yetersiz yağ 
bulunması motor için son derece zararlıdır. 
Daima yeterli seviyede olduğundan emin olunuz.

      Onaylanmış olanın dışında şanzıman yağının 
kullanılması vites değiştirme kalitesini tehlikeye 
atabilir ve/veya vites kolunun titremesine sebep 
olabilir.

     Klima sistemi yüksek basınçlı soğutucu içerir: 
insanların veya sistemin zarar görmesini engelle-
mek için, herhangi bir yakıt doldurma işlemi ya 
da boruların bağlantısının kesilmesini içeren 
tamir, yetkili bir Jeep servisi tarafından yapılmalı-
dır.

     Aracın bakımının yetkili bir Jeep servisine 
yaptırılması tavsiye edilir. Araç üzerinde normal 
periyodik işlemler ve küçük servis müdahaleler 
bizzat yapıldığında, uygun ekipmanların, orijinal 
yedek parçaların ve gerekli yağların kullanılması 
tavsiye edilir. Eğer gerekli deneyime sahip 
değilseniz herhangi bir müdahalede bulunmayı-
nız.

     Katalitik konvertör ile donatılmış araçlar 
sadece kurşunsuz benzin ile beslenmelidir. 
Kurşunlu benzin katalitik konvertöre kalıcı olarak 
hasar verebilir ve onarılamaz bir şekilde zarar 
görebilecek olan motor performansını ciddi 
oranda tehlikeye atarak kirletici emisyonları 
azaltma kabiliyetini ortadan kaldırabilir. Motor 
düzgün bir şekilde çalışmazsa, özellikle düzensiz 
olarak çalışır veya performansında bir azalma 
olursa, derhal yetkili bir Jeep servisine gidiniz. 
Motorun çalışmasının uzaması ve arızalı olması 
konvertörün aşırı ısınmasına ve sonuç olarak, 
konvertöre ve araca hasar gelmesine sebep 
olabilir.

       Araç yanıcı bir malzeme üzerine park 
edildiğinde egzoz sistemi yüksek sıcaklıklara 
çıkabilir ve yangına sebep olabilir. Egzoz sistemi 
ile temas etmeleri halinde kuru ot veya yapraklar 
da alev alabilir. Aracı, egzoz sisteminin yanıcı 
malzeme ile temas edebileceği bir yere park 
etmeyiniz ya da kullanmayınız.

     Aracın yanlış bakımı ya da işlemlerin veya 
onarımların (gerektiğinde) yapılmaması daha 
pahalı tamirlere yol açabilir, diğer bileşenlerin 
zarar görmesine ya da araç performansı 
üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olabilir. 
Herhangi bir işletim arızasını derhal yetkili bir 
Jeep servisine kontrol ettiriniz.

     Araç, performansını ve sürekliliğini korumak 
ve servis aralıklarını uzatmak için optimize 
edilmiş yağlar ile donatılmıştır. Motora, vites 
kutusuna ya da klima kontrol sistemine zarar 
verebileceğinden dolayı bu bileşenleri yıkamak 
için kimyasallar kullanmayınız. Bu hasar aracın 
garanti kapsamı dışındadır. Bir bileşenin arızalan-
ması nedeniyle, yıkama gerekirse, sadece o ürüne 
özel olan yağı kullanınız.

     Sadece onaylanmış ve araca takılan özel 
klima sistemine uygun kompresör soğutucu ve 
yağlayıcıların kullanılmasını isteyiniz. Bazı 
onaylanmamış soğutucular yanıcı olup, yaralan-
ma riskine yol açarak patlayabilir. Onaylanmamış 
soğutucu veya yağlayıcıların kullanılması pahalı 
onarımlara yol açarak, sistem verimliliğini 
olumsuz olarak etkileyebilir.
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LASTİKLERİN ROTASYONU 
İLE İLGİLİ ÖNERİLER

179) 72) 73) 74) 75)

UYARI

179)

UYARI

72)

73)

74)

75)
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Araç kaldýrýlacaksa, yetkili bir Jeep servisi-
ne gidiniz.

Ön ve arka lastikler yönlendirme, manev-
ralar ve frenleme nedeniyle farklı yüklere 
ve strese maruz kalırlar. Bu nedenden 
dolayı dengesiz aşınmaya uğrarlar.
Bu sorunu çözmek için, lastikler uygun 
zamanda döndürülmelidir. Bu işlem 
normal yolda ve arazide sürüş için uygun 
olan, derin sırt desenine sahip lastikler için 
önerilir.
Lastik döndürme işlemi, aracın optimal 
sürülebilirliğini garanti ederek, ıslak, 
çamurlu ve karlı yollarda tutuş ve çekiş 
performansının korunmasına katkı sağlar. 
Lastiklerin düzensiz aşınması halinde, 
lastikler döndürülmeden önce nedeni 
tespit edilip düzeltilmelidir.

      Lastikleri, "ters yönlü" tip olmaları halinde 
çapraz olarak değiştirmeyiniz. Bu durumda, her 
zaman lastikleri, belirtilenin tersindeki dönme 
yönüne takmamaya dikkat ediniz: Aracın 
tutuşunu ve kontrolünü kaybetme riski söz 
konusu olabilir.

     Yol tutuþunun doðru þiþirilmiþ lastiklere de 
baðlý olduðunu unutmayýnýz.

     Düþük lastik basýncý, hasar verecek þekilde 
lastiklerin ýsýnmasýna sebep olabilir.

     Soldaki lastiði saða takarak veya tersini 
yaparak, lastikleri çapraz olarak deðiþtirmeyiniz.

     Alaþým jantlar, jantlarýn mekanik özellikleri 
bozulabileceðinden 150 °C üzerindeki sýcaklýkla-
ra maruz býrakýlmamalýdýr (Lastiklerin mekanik 
özellikleri azaltýlabilir).



KAROSER
ARACIN KÖTÜ HAVA
ÞARTLARINDAN KORUNMASI
Boya 76) 7)

77)

UYARI

76)

77)

UYARI

7)
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Pas oluşumunu önlemek için hemen 
aşınmaları ve çizikleri gideriniz.
Aracın bazı parçaları, korunması için özel 
dikkat gerektiren mat vernik ile boyanmış-
tır.
Aracı düzgün bir şekilde yıkamak için, 
aşağıdaki talimatları takip ediniz:

   Araç yıkanırsa, anteni tavandan çıkarınız.

   Aracı yıkamak için yüksek basınçlı su 
jetleri veya temizleyiciler kullanılırsa, hasar 
ya da değişimi önlemek için kaportaya en 
az 40 cm'lik bir mesafede durunuz. Aracın 
uzun süre suda kalmasının zarar olduğunu 
unutmayınız.

     Araç boyasının estetik görünümünü korumak 
amacıyla kullanılan aşındırıcı ürünler ve/veya cila 
aracı temizlemek için kullanılmamalıdır.

     Deterjanlar sularý kirletir. Bu sebepten dolayı 
araç, yıkama esnasında kullanılan suyun toplana-
bildiği ve arıtılabildiği tesislerde yıkanmalıdır.

     Yıkama istasyonlarında silindirler ve/veya 
fırçalar ile yıkamamaya özen gösteriniz. Aracı 
sadece nötr pH deterjanlar ile elinizle yıkayınız: 
Islak uygun bir bez ile kurulayınız. Aracı temizle-
mek için aşındırıcı ürünler ve/veya cilalar kullanıl-
mamalıdır. İçerdikleri asit zararlı olduğundan kuş 
pisliklerinin derhal ve iyice yıkanması gerekir. 
Aracı ağaç altına park etmemeye (mümkünatı 
varsa) özen gösteriniz: Kuruduklarında sadece 
aşındırıcı ürünler ve/veya cilalar ile çıkarılması 
mümkün olabildiğinden bitkisel reçineleri hemen 
çıkarınız, uzun süre beklemeleri, boyanın kendine 
özgü matlığını değiştirebileceğinden, tavsiye 
edilmez. Ön camı ve arka camı temizlemek için 
saf ekran yıkama sıvısı kullanmayınız; minimum 
%50'sini su ile durultunuz. Saf ekran yıkama 
sıvısını sadece dış sıcaklık koşulları nedeniyle 
mutlaka gerekli olduğunda kullanınız.



TEKNİK ÖZELLİKLER
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Bu bölümde aracınızın nasıl yapıldığı ve nasıl 
çalıştığına dair faydalı bilgileri, veriler, tablolar 
ve grafiklerle gösterilmiş şekilde bulabilirsiniz. 
Meraklılara ve teknisyenlere yönelik olmasının 
yanında aracının her detayını bilmek isteyen 
kişiler için de kullanılabilir.

ARAÇ TANITIM PLAKALARI ............... 165
MOTOR ...................................................... 166
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CO2 EMİSYONLARI................................. 178
ARACIN KULLANIM ÖMRÜ SONUNDA
YAPILACAKLAR .................................... 178



ARAÇ TANITIM PLAKALARI
TANITIM PLAKASI 

ZFA520VP70P000016

ZFA520VP70P000016

156 J0A0030C

157 J0A0028C

165

26-6-2014 10:11 Pagina 165

Aracın dışından ön camdan görülebilen 
Araç Şasi Numarası (VIN) gösterge 
panosu kapağının (şekil 156) ön sol 
köşesindeki plaka üzerine damgalanır.

Bu numara ayrıca ön sağ koltuğun 
yanındaki yolcu bölmesi zeminine de 
damgalanır.
Şekilde gösterildiği gibi işlem yaparak bu 
numaraya ulaşmak için kapağı (A) (şekil 
157) kaydırınız.
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Tipler 1.4 Turbo MultiAir 136/140 HP 1.6 16V MultiJet 115/120 HP

Motor kodu 55263624 55263113

Çevrim Benzinli Dizel

Silindir adedi ve silindirlerin yerleşimi 4, sıralı 4, sıralı

Piston çapı ve kursu (mm) 72.0 x 84.0 79.5 x 80.5

Motor hacmi (cm³) 1368 1598

Sıkıştırma oranı 10 : 1 16.5 : 1

Maksimum güç (EEC) (kW) 100 (*)/ 103 85 (*)/ 88

Maksimum güç (EC) (HP) 136 (*)/ 140 115 (*)/ 120

Devir/dakika (rpm) 5000 3750

Maksimum tork (EC) (Nm) 230 320

Maksimum tork (EC) (kgm) 23.5 32.6

Devir/dakika (rpm) 1750 1750

Bujiler NGK IKR9J8 –

Yakıt Kurşunsuz benzin 95 Oktan (RON)
(EN 228 Standardı)

Dizel motorlu araçlar için yakıt
(EN 590 standartı)

(*) Bazı modellerde
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Tipler 2.0 16V MultiJet 140 HP 2.0 16V MultiJet 170 HP

Motor kodu 55263087 55263088

Çevrim Dizel Dizel

Silindir adedi ve silindirlerin yerleşimi 4, sıralı 4, sıralı

Piston çapı ve kursu (mm) 83 x 90.4 83 x 90.4

Motor hacmi (cm³) 1956 1956

Sıkıştırma oranı 16.5 16.5

Maksimum güç (EC) (kW) 103 125

Maksimum güç (EC) (HP) 140 170

Devir/dakika (rpm) 3750 3750

Maksimum tork (EC) (Nm) 350 350

Maksimum tork (EC) (kgm) 35.7 35.7

Devir/dakika (rpm) 1500 1750

Yakıt Dizel motorlu araçlar için yakıt
(EN 590 standartı)

Dizel motorlu araçlar için yakıt
(EN 590 standartı)

167
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STANDART JANT VE LASTİKLER
180) 181)

Tipler Jantlar Lastikler Kış lastikleri (*)

1.4 Turbo MultiAir

6.5J x 16 ET40 215/65 R16 98H 215/65 R16 98Q (M+S)

7J x 17 ET40 215/60 R17 96H 215/60 R17 96Q (M+S)

7J x 18 ET 40 225/55 R18 98V 225/55 R18 98Q (M+S)

1.6 16V MultiJet

6.5J x 16 ET40 215/65 R16 98H 215/65 R16 98Q (M+S)

7J x 17 ET40 215/60 R17 96H 215/60 R17 96Q (M+S)

7J x 18 ET 40 225/55 R18 98V 225/55 R18 98Q (M+S)

2.0 16V MultiJet

6.5J x 16 ET40 215/65 R16 98H 215/65 R16 98Q (M+S)

7J x 17 ET40 215/60 R17 96H 215/60 R17 96Q (M+S)

7J x 18 ET 40 225/55 R18 98V 225/55 R18 98Q (M+S)

(*) Sadece Trailhawk versiyonlarında

Küçük yedek lastik (bazı modellerde)
Lastik: T145/90 R16 106M
Jant: 4.0 B x 16H ET22

UYARI

180) Tescil Belgesinde belirtilenenden daha düşük bir devir hızına sahip kış lastiklerinin kullanılması halinde, kullanılan lastiklerin devir hızına karşılık gelen 
maksimum hızı aşmayınız.

181) Çelik jantlara (yaylar ile) sabitlenmiş olan entegre jant kapaklarına sahip araçlara ve satış sonrasında jant korumalı (Rim Protector) lastiklerin kullanıldığı
araçlara jant kapakları TAKMAYINIZ. Uygun olmayan lastiklerin ve jant kapaklarının kullanılması, lastik basıncının aniden azalmasına sebep olabilir.
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SOĞUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI (bar)
Lastikler sýcakken belirtilen þiþirme basýncýna +0.3 bar daha ilave ediniz. Lastik soðuk iken basýncý tekrar kontrol ediniz.
Kış lastikleri şişirme basıncı belirtilen değerlerden +0.2 fazla olmalıdır.

Lastik
Yüksüz/Ortalama yük Tam yük Küçük yedek

lastikÖn Arka Ön Arka

215/65 R16 98H 2.4 2.2 2.4 2.4

4.2215/60 R17 96H 2.4 2.2 2.4 2.4

225/55 R18 98V 2.4 2.2 2.4 2.4

KAR ZİNCİRLERİ 78)

Ön ve dört teker çekişli versiyonlar: 215/65 R16 lastiklerinde 7mm'lik kar zincirleri kullanılabilir. 
Zincirler 215/60 R17 ve 225/55 R18 lastiklerine takılamaz.

Önemli
Kar lastiklerinin kullanımı her ülkenin yerel yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Bazı ülkelerde, M+S (Mud and Snow (Çamur ve Kar)) 
kodu ile işaretlenen lastikler kış ekipmanı olarak kabul edilir; dolayısıyla kullanımları kar zincirlerinin kullanımına eşdeğerdir.
Kar zincirleri sadece ön tekerlek lastiklerine takılabilir.
İlk birkaç metre sürüldükten sonra kar zincirlerinin gerilimini kontrol ediniz.
Kar zincirlerinin orijinal olmayan boyutlardaki lastikler ile kullanılması araca zarar verebilir.
Ön ve arka aks arasında farklı ebat veya tipteki (M+S, kar, vb.) lastiklerin kullanılması, aracın kontrolünü kaybetme ve kazalara 
yol açma riski ile birlikte aracın sürülebilirliğini olumsuz olarak etkileyebilir.

UYARI

78) Aracınıza kar zinciri takýlmýþ ise, hýzýnýzý düþürünüz. 50 km/saat hýzý geçmeyiniz. Çukurlara, kaldýrýmlara, kasislere dikkat ediniz ve aracı uzun süre kar 
olmayan yerlerde kullanmayýnýz.
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Boyutlar mm cinsinden ifade edilmiştir ve standart lastiklerle donatılmış araç için geçerlidir. Yükseklik değerleri yüksüz araç için
geçerlidir.

A B C D E (*) F G H I

4255 / 4259
(**) 892 2570 793 / 797 (**) 1667 / 1697

(***)
1551 / 1541

(**) 2023 1552 / 1541
(**) 1805

(*) Trailhawk versiyonları: 1697 / 1727 (tavan yük taşıma çıtalı)
(**) Trailhawk versiyonları
(***) Tavan yük taşıma çıtalı

158 J0A0019C
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MİNİMUM YERDEN YÜKSEKLİK/TİPİK AÇILAR

"Minimum aralık değeri" (referans A şekil 159)
Aralık değeri diferansiyelin alt kenarının yanında ölçülür. Bu değer aynı zamanda "Yaklaşma açısı", "Kalkış açısı" ve "Çarpma açısı" 
(aracın altının sürtünmemesi için ölçülen değer) değerlerini tanımlar.
Boyutlar mm cinsinden ifade edilir ve standart olarak verilen lastiklere sahip aracı ifade eder.
Önden çekişli (FWD) versiyonlar: 171 mm
Dört çeker (4WD) versiyonları: 201 mm
Dört çekerli (4WD LOW) Trailhawk versiyonları: 225 mm

159 J0A0242C
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Yaklaşma açısı, yol yüzeyinin yatay çizgisi ve aracın ön tekerleği ve en alçak çıkıntılı noktası arasındaki teğet doğrusu ile belirlenir.
Dik bir yamaca tırmanırken ya da bir engelin üzerinden geçerken açı ne kadar geniş olursa aracın gövdesini ya da şasinin bir engele 
vurma olasılığı o kadar düşük olur.
Dört çeker (FWD) versiyonlar: 17.9°
Dört çeker (4WD) versiyonlar: 21°
Dört çekerli (4WD LOW) Trailhawk versiyonları: 30.5°

"Kalkış açısı" (referans (C) şekil 159)
Kalkış açısı "Yaklaşma açısı"nın aynı hatları ile belirlenir ve aracın arka kısmını ifade eder.
Dört çeker (FWD) versiyonları: 29.7°
Dört çeker (4WD) versiyonlar: 32.1°
Dört çekerli (4WD LOW) Trailhawk versiyonları: 34.3°

"Çarpma açısı" (referans (D) şekil 159)
"Çarpma açısı" değeri aracın yerden yüksekliği ile bağlantılı olup aracın, en alçak ve en çıkıntılı parçalarının (genelde gövde altındaki) 
engele dokunduktan sonra, gövdesi veya şasisi ile zemin üzerine oturmasını engelleyerek, daha fazla ya da daha az dik olan bir engelin 
üzerinden geçerken sahip olduğu pozisyonu gösterir, tekerlek tutuşunu önemli derecede azaltacaktır.
Tekerlekler, yere uygulanan uygun bir tutuş olmadan, aracı hareket ettirmek için yeterli tutunmaya sahip olmayacak ve dalgalanma 
olacaktır. Yerden yükseklik ne kadar yüksek olursa, çarpma açısı o kadar geniş olur. Her zaman yan devrilme açısını azaltan ağırlık 
merkezinin yüksek merkezi nedeniyle yerden yükseklik ne kadar yüksek olursa, stabilite o kadar düşük olur.
Dört çeker (FWD) versiyonlar: 21.2°
Dört çeker (4WD) versiyonlar: 24°
Dört çekerli (4WD LOW) Trailhawk versiyonları: 25.7°
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AĞIRLIKLAR

Ağırlıklar (kg) 1.4 Turbo MultiAir 1.6 16V MultiJet 2.0 16V MultiJet
PH 041

2.0 16V MultiJet
170HP

Boş ağırlık (tüm sıvılar, yakıt deposu %90 
dolu ve opsiyonel ekipmanlar olmaksızın) 1320 1390 1430 / 1530 (*) 1535

Sürücü dahil aracın taşıyabileceği yük (**): 585 515 580 / 550 (*) 545

İzin verilen azami yük (***)

1050 1050 1150 1150– ön aks:

– arka aks: 900 900 1000 1000

– toplam: 1905 1905 2010 / 2080 (*) 2080

Römork çekme yükü
1000 1000 1500 / 1000 (*) 1500

– frenli römork:

– frensiz römork: 400 400 400

Tavandaki maksimum yük (****) 70 70 70 70

Çekme bağlantısında maksimum yük 
(frenli römork):

60 60 60 60

(*) Otomatik vites kutusuna sahip versiyonlar
(**) Özel donanım (açılır tavan, çekme bağlantısı vs) takılmışsa yüksüz araç ağırlığı artarak belirtilen taşınabilir yük miktar azalır.
(***) Yük değerleri aşılmamalıdır. Bagajdaki ve/veya tavandaki yükleri ayarlamak ve dolayısıyla bu sınırlara uyum sürücünün sorumluluğundadır.
(****) Tavan yük taşıma çıtasına sahip versiyonlarda
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1.4 Turbo MultiAir 1.6 16V MultiJet 2.0 16V MultiJet

Yakıt deposu (litre): 48 48 48

Yedek yakıtla birlikte (litre): 5 ÷ 7 5 ÷ 7 5 ÷ 7

Motor soğutma sistemi (litre): 5.2 6.1 6.5

Motor karteri (litre): 4.1 4.4 3.9

Motor karteri ve filtresi (litre): 4.5 4.8 4.3

Vites kutusu/diferansiyel
(litre): 1.8 1.8 1.8 (*)/ 6.0 (**)

Avara ünitesi (PTU) (litre): – – 0.4

Arka diferansiyel (litre): – – 0.6

Hidrolik fren devresi (kg): 0.83 0,83 0.83

Ön cam/arka cam yıkayıcı
sıvı haznesi (litre):

2.5 2.5 2.5

(*) Manuel vites kutusuna sahip versiyonlar
(**) Otomatik vites kutusuna sahip versiyonlar
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YAĞLAR VE SIVILAR

Aracınızdaki motor yağı, periyodik servis/bakım planının öngördüğü şartları sağlayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. 
Doğru yağlayıcıların kullanılması optimum yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşılmasını sağlar. 
Yağlayıcı maddelerin kalitesi, motorun işletimi ve ömrü için belirleyicidir.

Kullanım Aracın en iyi şekilde kullanýmý için
yað ve sývýlarýn teknik özellikleri Değişim aralıkları

Benzinli motorlar için yağlar 79)
FIAT 9.55535-GS1 spesifikasyonlarýný
karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli
SAE 0W-30 ACEA C2 yaðý.

Periyodik Bakım tablosuna göre

Dizel motorlar için yağlar 79)
FIAT 9.55535-DS1 spesifikasyonlarýný
karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli
SAE 0W-30 ACEA C2 yaðý.

Periyodik Bakım tablosuna göre

Transmisyon için yağlar ve
gresler

SAE 75W sentetik bazlı yağ,
FIAT 9.55550- MZ6 sınıfı

Manuel vites kutusu ve diferansiyel ve çift 
kavramalı otomatik vites kutusu

SAE 75W sentetik bazlı yağ,
FIAT 9.55550-AV5 sınıfı

Otomatik vites kutusu

Yüksek sıcaklıklarda uygulanabilen molibden
bisülfüt içeren yağ. NLGI 1-2 uyumlu.
FIAT 9.55580 sınıfı.

Tekerlek tarafındaki hız mafsalları

Düşük sürtünme katsayılı sabit hız mafsalları
için kullanılan özel yağ. NLGI 0-1 uyumlu.
FIAT 9.55580 sınıfı.

Diferansiyel tarafındaki hız mafsalları
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UYARI

79) Yukarıda belirtilenlerden daha düşük kaliteli yağların kullanılması motorda hasara sebep olabilir ve bu hasarlar garanti kapsamına girmez.
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Fren hidroliği

Sentetik sıvı, FMVSS no 116 DOT 4, ISO 4925
SAE J-1704, FIAT 9.55597 sınıfı. Fren ve hidrolik debriyaj kumandaları

Radyatörler için koruyucu sıvı

CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 
spesifikasyonlarını karşılayan monoetilen
glikola dayalı kırmızı renkli antifriz etkili koruyucu
FIAT 9.55523 sınıfı.

Karışım: %50 su ve %50 soğutma sıvısı (*) (**)

Dizel yakıt katkı maddesi
Dizel motor için antifrizli ve koruyucu eylemli dizel 
katkı maddesinin kullanılması tavsiye edilir. Dizel yakıtla karışım (10 litre için 25 cc)

Ön cam ve arka cam yıkama sıvısı
Alkol, su ve yüzey-aktif madde karışımı.
CUNA NC 956-11 spesifikasyonları.
FIAT 9.55522 sınıfı.

Ön/arka cam yıkayıcı/silecek sistemlerinde
sulandırılarak veya sulandırılmadan kullanılmalıdır

(*) DİKKAT Açıklananlardan farklı özelliklere sahip diğer yağları doldurmayınız ya da bu yağları karıştırmayınız.
(**) Araç sert hava koşullarında kullanılıyor ise %60 soğutma sıvısı ve %40 saf su karışımını tavsiye ediyoruz.

Acil durum halinde, öngörülen özelliklere sahip yağlayıcılar mevcut değilse, belirtilen asgari ACEA performanslı ürünler doldurma 
işlemi için kullanılabilir; bu durumda motorun optimum performansı garanti edilmez.
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Kullanım Aracın en iyi şekilde kullanýmý için
yað ve sývýlarýn teknik özellikleri Değişim aralıkları



PERFORMANS

Aracın ilk kullanýmýndan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hýz.

Tipler km/h

1.4 Turbo MultiAir 136/140 HP 181

1.6 16V MultiJet 115/120 HP 178

2.0 16V MultiJet 140 HP 182

2.0 16V MultiJet 170 HP 196

YAKIT TÜKETİMİ
Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir.

DİKKAT Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar, araçtaki yük, tavan yük çapraz kuşak ray, aracın 
durumu ve aracın aerodinamik özelliklerini etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak; gerçek yakıt tüketimi, belirtilen değerlere göre 
farklılık gösterebilir. Yakıt tüketimi sadece ilk 3000 km’den sonra daha düzenli olacaktır.

AVRUPA NORMLARINA GÖRE YAKIT TÜKETİMLERİ (litre/100 km)

Tipler Şehir içi Şehir dışı Ortalama

1.4 Turbo MultiAir 136/140 HP 7.6 5.1 6.0

1.6 16V MultiJet 115/120 HP 5.5 4.0 4.6

2.0 16V MultiJet 140 HP 6.0 / 6.9 (**) 4.6 / 5.2 (**) 5.1 / 5.8 (**)

2.0 16V MultiJet 170 HP 7.0 5.2 5.9

(*) Otomatik vites kutusuna ve 4WD LOW özelliğine sahip versiyonlar
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Egzoz gazları içindeki CO   emisyonlarý ortalama kullanýmda tespit edilmiþtir.2

Tipler AVRUPA NORMLARINA GÖRE CO   EMİSYONLARI
(g/km)

2

1.4 Turbo MultiAir 136/140 HP 140

1.6 16V MultiJet 115/120 HP 120

2.0 16V MultiJet 140 HP 134 / 154 (*)

2.0 16V MultiJet 170 HP 155

(*) Otomatik vites kutusuna ve 4WD LOW özelliğine sahip versiyonlar

ARACIN KULLANIM ÖMRÜ SONUNDAKİ UYGULAMALAR

178
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Jeep, yıllardır çevre güvenliğine ve çevrenin korunması ile ilgili küresel anlaşmalar çerçevesinde üretim işlemlerini sürekli geliştirerek 
daha ekonomik araçlar üretmektedir. Müşterilerine 2000/53/EC Avrupa uygulamaları tarafından yapılması gereken ve çevrenin korun-
ması ile ilgili kurallara göre en iyi hizmeti garanti etmek amacı ile, Jeep kullanım süreleri sonunda araçlarını hiç bir ilave ücret almadan 
geri almayı teklif etmektedir.

Avrupa uygulamaları, aslında pazar değeri sıfır veya altında olan araçların getireceği masrafları gözetmeden toplanmasını sağlamaktadır. 
Özellikle, neredeyse bütün Avrupa Birliği ülkelerinde, 1 Ocak 2007’ye kadar, ücrete tabii olmayan araçlar 1 Temmuz 2002’den 
itibaren kayıt altına alınmış araçları kapsarken, 2007’den itibaren olanlar ise, hala ana parçalarını içeriyorsa (özellikle motor ve karoser) 
kayıt yılından bağımsız olarak ücrete tabii tutulmayacaktır ve atık madde ücretlendirilmelerinden de ayrı tutulacaktır.

Kullanım ömrünü tamamlayan aracınızın çevreye zarar vermeden geri dönüşümü için yetkilendirilmiş merkezler oluşturulmuştur. Bu 
merkezler aracın kaliteli olarak alınmasını ve çevreye zarar vermeden yok edilmesini garanti eder.

Toplama ve imha etme merkezlerinin bilgilerine 444 53 37 (444 JEEP) nolu telefonu veya yetkili bir Jeep servisini arayarak ulaşabilirsi-
niz.

(*) Yolcu taşıma araçları maksimum 9 kişi, 3,5 t ağırlığındadır.



MULTİMEDYA
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Bu bölüm, araca takılabilen Uconnect™ 5" 
Radio ya da Uconnect™ 5" Radio Nav 
veya Uconnect™ 6.5" Radio Nav bilgi-eğ-
lence sistemlerinin ana fonksiyonlarını açıklar.

TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL
BİLGİLER...................................................... 180
UCONNECT 5" RADIO/
UCONNECT 5" RADIO NAV ............ 182
UCONNECT 6.5" RADIO NAV ......... 193
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A TAVSİYELER,
KUMANDALAR VE
GENEL BİLGİLER
YOL GÜVENLİĞİ

182) 183)

RADYO YAYINLARININ 
ALINMASI

KORUMA VE BAKIM

80) 81)

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA

Gizli şifrenin girilmesi
(Uconnect 6.5” Radionav sistemine
sahip araçlar hariç)

Şifre Kartı
(Uconnect 6.5” Radionav sistemine
sahip araçlar hariç)
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Aracı kullanmaya başlamadan önce sistem 
fonksiyonlarının nasıl kullanılacağını 
öğrenmeniz tavsiye edilir.
Bu kılavuzu dikkatle okuyunuz

Sistemin eksiksiz çalışabilmesi için lütfen 
aşağıdakilere uyunuz:

    Paneli veya ekranı temizlemek için alkol 
veya benzeri ürünler kullanmayınız.

    Sisteme sıvı nüfuz etmesini önleyiniz: 
Onarılamayacak hasarlar meydana gelebi-
lir.

Şifre kartı, sistemin sahibi olduğunuzun 
belgesidir. Şifre kartı üzerinde; sistemin 
modeli, seri numarası ve gizli şifre yer alır.

Sistem kendisi ile aracın içerisine monte 
edilmiş elektronik kontrol ünitesi (Body 
Computer) arasında gerçekleşen bilgi alış 
verişine dayanan bir hırsızlık önleme 
sistemiyle donatılmıştır.
Sistem en yüksek güvenlik derecesini 
temin eder ve radyo beslemesinin bağlan-
tısının her kesilmesinde gizli şifrenin 
girilmesini önler.
Otomatik kontrolün sonuçları olumsuz 
ise ses sistemi çalışmaya başlar, eğer şayet 
karşılaştırma kodları aynı olmazsa veya 
elektronik kontrol ünitesi değiştirildi ise 
cihaz kullanıcıya uyarır ve sonraki parag-
raflarda bahsedilen prosedürlere göre gizli 
şifreyi girmesi ister. 

Sistem açılınca, kod gerekiyorsa, ekranda 
“Please enter Anti- Theft Code” (güvenlik 
şifresini giriniz) yazısı görüntülenir ve gizli 
kodun girilmesi için video sayfasında bir 
tuş takımı çıkar. Gizli şifre, 1 ila 9 arasında 
yer alan dört rakamdan meydana gelir: 
Şifrenin ilk rakamını girmek için, BROW-
SE/ENTER düğmesini çeviriniz ve onay 
için basınız. Benzer şekilde şifrenin diğer 
rakamlarını da giriniz. Dört rakamda 
girildikten sonra, sistem çalışmaya başlar. 
Eğer hatalı şifre girilirse, ekranda “Incor-
rect Code” (Hatalı Kod) ibaresi görüntü-
lenir. Bu durum, kullanıcıya doğru şifrenin 
girilmesi gerektiğini belirtir. Kod 3 defa 
hatalı girilirse, sistem “Incorrect Code. 
Radio locked. Wait 30 minutes” (Hatalı 
Kod. Radyo kilitlendi. 30 dakika bekleyi-
niz) mesajı görüntüler: Bekleme süresi 
görüntülenir. Mesaj ekrandan kaybolduk-
tan sonra, şifrenin girilmesi prosedürünü 
yeniden uygulamaya başlamak mümkün 
olur. 

    Ekran çizilmeye, sıvılara ve deterjanlara 
karşı hassastır. Ekran asla sivri uçlu veya 
sert cisimlerle temas etmemelidir; aksi 
takdirde yüzeyi hasar görebilir. Temizler-
ken ekrana bastırmayınız.

Radyo yayınlarının alınması, araç hareket 
halinde iken her zaman değişebilir. 
Özellikle dinlediğiniz istasyonun vericisin-
den çok uzakta olmanız halinde yayınlar; 
dağlar, binalar veya köprülerin varlığından 
etkilenebilir.
DİKKAT Trafik raporları, normal yayınla-
ra göre daha yüksek ses seviyesinde 
yayınlanabilir.



ÖNEMLİ

UYARI

182)

183)

UYARI

80)

81)

181

26-6-2014 10:11 Pagina 181

Araç radyosu pasaportunun kaybı 
durumunda, kimliğinizi ve ruhsatınızı 
alarak Jeep Satıcısıyla irtibata geçiniz.

DİKKAT Hırsızlık durumunda yetkili 
makamlara gerekli bilgileri verebilmek 
için, şifre kartını güvenli bir yerde saklayı-
nız.

Bir arıza durumunda sistem sadece yetkili 
bir Jeep servisinde kontrol edilmeli ve 
onarılmalıdır.
Sıcaklık çok düşükse, ekranın optimum 
parlaklığa ulaşması zaman alabilir.
Araç bir süreliğine durdurulmuşsa ve dış 
ortam sıcaklığı çok yüksekse, sistem 
“termal koruma” moduna girerek radyo 
sıcaklığı kabul edilebilir seviyelere ulaşana 
kadar çalışmayı duraklatabilir. 
Ekrana sadece gerektiğinde ve emniyetini-
zi olumsuz etkilemeyecek durumlarda 
bakınız. Ekrana uzun süre bakmanız gerek-
tiğinde sürüş konsantrasyonunuzun 
kaybolmaması için güvenli bir yerde park 
ediniz.
Herhangi bir arıza durumunda sistemi 
kullanmayı derhal bırakınız. Aksi halde 
sistem hasar görebilir. Sistemin onarılması 
için en kısa sürede yetkili bir Jeep servisi-
ne başvurunuz.

        Aşağıda belirtilen emniyet talimatlarına 
uyunuz. Aksi durumda araç içindeki yolcular 
yaralanabilir veya sistemde arızalar meydana 
gelebilir.
       Aracınızı, sistem ses seviyesi çok yüksek iken 
kullanmanız çok tehlikeli durumlara yol açabilir. Bu 
yüzden ses yüksekliğini her zaman çevrenizdeki 
sesleri (örneğin korna, ambulans, polis aracı, vb.) 
duyabilecek şekilde ayarlayınız.

       Ön paneli ve ekranı sadece yumuşak, 
temiz, kuru ve antistatik bir bez ile temizleyiniz. 
Temizlik ve cilalayıcı maddeler yüzeye zarar 
verebilir. Paneli veya ekranı temizlemek için 
alkol veya benzeri ürünler kullanmayınız.

       Ekranı, harici navigasyon veya akıllı telefon 
ya da benzeri cihazlar için vakumlu ped veya 
yapıştırıcı desteklerinin altlığı olarak kullanmayı-
nız.
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.

KISA TANITIM
Ön paneldeki kontroller

VOLUME TUNE

BROWSE
ENTER
SCROLL

160 J0A0600C
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Ön panel kumandaları özet tablosu

Buton Fonksiyonlar Mod

1 – PHONE Telefon veri görüntüleme Butona kısaca basınız

2 – MEDIA Kaynak seçimi: USB/iPod ya da AUX veya 
Bluetooth ®

Butona kısaca basınız

3 – RADIO
AM, FM ya da DAB (bazı versiyonlarda) 
arasında seçim yapma olasılığı ile Radyo 
moduna erişme

Butona kısaca basınız

4 – ON/OFF Ekranı açma/kapama Butona kısaca basınız

5 – COMPASS
(Uconnect 5" Radio versiyonları) Pusula bilgi ekranı Butona kısaca basınız

5 – NAV
(Uconnect 5" Radio Nav versiyonları) Navigasyon menüsüne erişme  Butona kısaca basınız

6 – MORE
Ek fonksiyonlara erişme: Saat göstergesi, 
Dış sıcaklık, Ayarlar, Pusula (bazı modellerde) Butona kısaca basınız

7 – BROWSE ENTER
Listeyi kaydırma ya da bir radyo istasyonuna 
ayarlama veya önceki/sonraki parçayı seç 

Düğmeyi sağa/sola çeviriniz

Görüntülenen seçeneğin onaylanması Butona kısaca basınız

Butona kısaca basınız
8 –

Seçimden çık/önceki ekrana dön

9 – Ses etkinleştirme/devreden çıkarma (Sessiz/Beklet)
Mikrofon açma/kapama (Telefon modunda) Butona kısaca basınız

10 – VOLUME
Açma Butona kısaca basınız

Kapatma Butona kısaca basınız

Ses ayarı Düğmeyi sağa/sola çeviriniz

Sistem "dokunmatik ekran" fonksiyonunu kullanır; farklı fonksiyonlar ile etkileşime girmek için, görüntülenen "grafik butonlarına" 
basınız. Seçimi onaylamak için, "OK" butonuna basınız. Önceki ekrana geri dönmek için,        (Delete(Sil)) butonuna ya da etkinleştiri-
len ekrana bağlı olarak,      /Done (Bitti) butonuna basınız.
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A DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR
Ana sistem fonksiyonlarının kumandaları kontrolü kolaylaştırmak için direksiyon simidi (şekil 161) üzerinde bulunur. 
Seçilen fonksiyonun etkinleştirilmesi, bazı durumlarda, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi butona ne kadar basıldığı (kısa ya da 
uzun basma) ile kontrol edilir.

Direksiyon üzerindeki kumandalar özet tablosu

Buton Etkileşim

Gelen aramanın kabul edilmesi
Gelen ikinci aramanın kabul edilmesi ve aktif görüşmenin beklemeye alınması
Telefon fonksiyonu için ses tanımanın devreye alınması
Yeni bir sesli komut vermek için sesli mesajın yarıda kesilmesi
Ses tanıma özelliğinin yarıda kesilmesi

Ses tanıma özelliğinin devreye alınması
Yeni bir sesli komut vermek için sesli mesajın yarıda kesilmesi
Ses tanıma özelliğinin yarıda kesilmesi

Gelen aramanın reddedilmesi
Devam eden görüşmenin sonlandırılması

161 J0A0004C
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Direksiyon simidinin arkasındaki kumandalar

Butonlar Etkileşim

A Butonu (direksiyon simidi sol tarafı)

Üst buton

Butona kısaca basma: Sonraki radyo istasyonu arama ya da USB/iPod sonraki 
parçanın seçimi.
Butona uzunca basma: USB/iPod parçası serbest bırakılana/hızlı ileri sarılana 
kadar yüksek frekansları tarama.

Orta buton Her basışta AM, FM, USB/iPod, AUX kaynaklarını kaydırır. 
Sadece mevcut kaynaklar seçilecektir.

Alt buton

Butona kısaca basma: Önceki radyo istasyonu arama ya da USB/iPod sonraki 
parçanın seçimi.
Butona uzunca basma: USB/iPod parçası serbest bırakılana/hızlı ileri sarılana 
kadar düşük frekansları tarama.

B Butonu (direksiyon simidi sağ tarafı) 

Üst buton
Sesi yükseltme

Butona kısaca basma: Tek kademe ses yükseltme
Butona uzunca basma: Hızlı ses yükseltme

Orta buton Sessiz fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

Alt buton
Sesi alçaltma

Butona kısaca basma: Tek kademe sesi alçaltma
Butona uzunca basma: Hızlı sesi alçaltma
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A USB/iPod/AUX DESTEĞİ

RADYO MODU

/

Ses menüsü

"Equaliser" (Ekolayzer) (bazı modellerde).
"Balance/Fader" (sağ/sol ve ön/arka ses
dağılımı).
"Volume/Speed" (Hıza / Ses Ayarı) 
(Hi-Fi sistemli tipler hariç) hıza bağlı 
otomatik ses ayarı.
“Loudness” (ses seviyesi düşükken bas
ve tiz sesinin vurgulanması) (bazı
modellerde)

"Auto-On Radio" (Otomatik Radyo)
(kontak MAR (Kontak açık) konumuna 
getirildiğinde radyo işlemini seçer).

MEDYA MODU

/

/

Bluetooth® MODU

Cihazınızın Bluetooth® fonksiyonunu
etkinleştiriniz.
Ön paneldeki MEDIA butonuna
basınız.
“Media” kaynağı etkinse “Source”
(Kaynak) butonuna basınız.
Bluetooth® medya kaynağını seçi-
niz.
“Add Device” (Cihaz Ekle) butonuna 
basınız.
Bluetooth® ses cihazında
Uconnect™ arayınız (kayıt işlemi
sırasında, ilerlemeyi gösteren bir ekran
görüntülenir).

162 J0A2500C
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Uconnect 5" Radio'lu versiyonlar: 
Araç orta konsolda yer alan bir USB/AUX 
portuna sahiptir.
Uconnect 5" Radio Nav'lı versiyon-
lar: Araç orta konsolda yer alan bir 
USB/AUX portuna ve ön kol dayanağında 
yer alan bir USB portuna sahiptir.

İstenen radyo istasyonu ekranda seçildik-
ten sonra (bkz şekil 162), bilgiler aşağıda 
gösterilir:

Bir Bluetooth® cihazının kaydedilmesi
Bir Bluetooth® ses cihazını kaydetmek 
için aşağıdakileri uygulayınız:

Medya modunun etkinleştirilmesiyle, 
önceki/sonraki parçayı çalmak için    
       butonlarına kısaca basınız ya da parça-
yı geri/ileri sarmak için                  
butonlarına basılı tutunuz.
Parça seçimi (Tarayıcı)
NOT Özel karakterler barındıran, sistem 
tarafından desteklenmeyen diller (örneğin 
Yunanca) için tuş takımı mevcut değildir. 
Bu durumlarda bu fonksiyon sınırlandırıla-
caktır.

“Audio” (Ses) menüsü kullanılarak 
aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

Altta: Aşağıdaki butonlar görüntülenir:
    “Browse” (Tara): Mevcut radyo istas- 
yonlarının listesi.

    “Info” (Bilgi): Dinlenmekte olan kaynak 
hakkında ilave bilgiler.
    “Audio” (Ses): “Ses sistemi ayarları” ek- 
ranına erişim.

    “Tune” (Ayar): Manuel radyo istasyonu 
ayarı (DAB radyolar için mevcut değildir). 

    “AM/FM”, “AM/DAB”, “FM/DAB”: İste- 
nen frekans bandı seçimi (buton, seçilen 
frekans bandına göre yeniden yapılandırı-
labilir: AM, FM veya DAB).

Üstte: Kayıtlı (ön ayarlı) radyo istasyonla-
rının listesi görüntülenir; dinlenmekte 
olan kanal vurgulu olarak gösterilir.
Ortada: Mevcut radyo istasyonunun ve 
önceki ya da sonraki radyo istasyonunu 
seçme butonlarının (               ) isim 
ekranı.



PHONE (TELEFON) MODU

Bir cep telefonunun kaydedilmesi
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

Bir aramanın gerçekleştirilmesi
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

          simgesi seçilerek (cep telefonu
rehberi). 

"Recent Calls" (Son aramalar) seçile-
rek.

        simgesi seçilerek. 

"Redial" (Tekrar ara) butonuna bası-
larak. 
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    Ses cihazı tarafından talep edilince sis- 
tem ekranında gösterilen PIN kodunu 
girin veya PIN'i gösterildiği cihazdan 
onaylayınız.

    Telefon numarası çevirmek (ekrandaki 
grafik tuş takımını kullanarak).
    Cep telefonunun adres defterindeki 
kişileri görüntülemek ve aramak.

    Çağrı kaydında yer alan kişileri görün- 
tülemek ve aramak.

    Cep telefonunuzun Bluetooth® fonksi-
yonunu etkinleştiriniz.
    Ön paneldeki          PHONE butonuna 
basınız.

    Sisteme henüz hiçbir cep telefonu kay- 
dedilmemişse, ekranda özel bir yardımcı 
ekran açılır.

    Cep telefonu tarafından talep edilince, 
telefonun tuş takımını kullanarak sistem 
ekranında gösterilen PIN kodunu girin 
veya PIN'i gösterildiği cep telefonunda 
onaylayınız.

    Kayıt işlemi başarıyla tamamlanırsa bir 
ekran görüntülenir. Cep telefonunu favori 
cihaz olarak eklemek için soruya “Evet” 
şeklinde yanıt verin (cep telefonu, daha 
sonra kaydedilen telefonlara göre bir 
önceliğe sahip olacaktır). Başka bir cihaz 
kaydedilmezse, sistem ilk kaydedilen 
cihazı favori (sık kullanılan) olarak algılar.

    Kayıt işlemi sırasında, ilerlemeyi gös- 
teren bir ekran görüntülenir.

    “Phone” (Telefon) ekranında, “Set- 
tings” (Ayarlar) butonuna basarak dile- 
diğiniz anda bir cep telefonu kaydedebilir-
siniz: “Add Device” (Cihaz Ekle) butonuna 
basın ve yukarıda açıklandığı gibi ilerleyi-
niz.

    Kayıt işlemini başlatmak için “Yes” 
(Evet)  seçin ve cep telefonunda Uconne-
ct™ cihazını arayın (“No” (Hayır) seçilir-
se Telefon ana ekranı görüntülenir).

    Daha hızlı ve daha kolay erişim için 
maksimum 10 adet cep telefonu/ses aygıtı 
kaydetmek.
    Sistemdeki aramaları cep telefonuna 
veya cep telefonundakileri sisteme 
aktarmak ve özel görüşmeler için mikro-
fonla görüşmeyi devre dışı bırakmak.
NOT Cep telefonunuzun sesi aracınızın 
ses sistemi üzerinden iletilir; Sistem, 
telefon fonksiyonu kullanılırken radyonun 
sesini otomatik olarak keser. 

Telefon modunun devreye alınması: 
Telefon modunu açmak için ön paneldeki 
       PHONE butonuna basınız.
Butonları kullanarak şunları yapabilirsiniz:

DİKKAT Cep telefonu ile sistem arasında-
ki Bluetooth® bağlantısı kesilirse, cep 
telefonunun kullanım kılavuzundan yardım 
alınız.

    Ön panel üzerindeki        PHONE 
butonuna basıp “Settings” (Ayarlar) ya da 
“Settings” menüsünden “Phone/”Bluetoo-
th®” (Telefon/”Bluetooth®) seçilerek de 
bir ses cihazı kaydedilebilir.

    Kayıt işlemi başarıyla tamamlanırsa bir 
ekran görüntülenir. Bluetooth® ses 
cihazını favori cihaz olarak eklemek için 
soruya “Yes” (Evet) şeklinde yanıt verin 
(cihaz, daha sonra kaydedilen cihazlara 
göre bir önceliğe sahip olacaktır). “No” 
(Hayır) derseniz, öncelik sırası yapılan 
bağlantı sırasına göre belirlenir. Bağlanan 
son cihaz en yüksek önceliği alır.
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SMS mesaj okuyucu

AYARLAR

Display (Ekran)
Units (Ölçüm birimi)
Voice commands (Sesli komutlar)
Clock & Date (Saat&Tarih)

Safety/Assistance (Emniyet/Yardım)
(bazı modellerde)

Lights (Işıklar) (bazı modellerde)
Doors & Locks (Kapılar ve Kilitler)
Engine Off Options (Motor kapatma
seçenekleri)
Audio (Ses)
Phone/Bluetooth (Telefon/Bluetooth)
SiriusXM Setup (Ayar) (bazı modellerde)
Radio Setup (Radyo ayarı)
Restore settings (Ayarlara geri dön)

Emniyet/Yardım
(bazı modellerde)

Aşağıdaki ayarlamaları yapmak için bu
fonksiyon kullanılabilir:

ParkView Camera (Geri Görüş Kamerası) 
(bazı modellerde)

Aşağıdaki ayarlamaları yapmak için bu 
fonksiyon kullanılabilir:

Forward Collision Warning (Önden 
Çarpışma Uyarısı) (bazı modellerde)

Önden Çarpışma Uyarısı sistemi devreye 
girme yöntemini seçmek için bu fonksiyon 
kullanılabilir.

Mevcut seçenekler şunlardır:
"Off": Sistem devreden çıkarılır.

Forward Collision Sensitivity (Önden Çarpışma 
Hassasiyeti) (bazı modellerde)

ParkSense (Park Sensörü)
(bazı modellerde)

188

26-6-2014 10:11 Pagina 188

NOT Yukarda açıklanan işlemlere, sadece 
kullanılan cep telefonu tarafından destek-
leniyorsa erişilebilir.

ParkSense (Park sensörü) sisteminin 
verdiği uyarı tipini seçmek için bu fonksi-
yon kullanılabilir.

Engele olan uzaklık temel alınarak, devre-
ye girecek olan sistemin "hazır bulunması-
nı" seçmek için bu fonksiyon kullanılabilir.
Mevcut olan seçenekler "Near" (Yakın), 
"Med" (Orta), "Far" (Uzak).    "Active Guidelines" (Aktif Anahatlar) 

(bazı modellerde): Aracın yörüngesini 
ekranda gösteren dinamik ızgaraların 
etkinleştirilmesine izin verir.

   "Only warning" (Sadece uyarı): Sistem, 
sadece sürücüye bir sesli mesaj vererek 
devreye girer (bazı modellerde).

   "Warning + active braking" (Uyarı + aktif 
frenleme): Sistem, sadece sürücüye bir 
sesli mesaj vererek ve otomatik frenleme-
yi etkinleştirerek devreye girer.

   "Only active braking" (Sadece park freni): 
Sistem, otomatik frenlemeyi etkinleştire-
rek devreye girer (bazı modellerde).

   "Sound Only" (Sadece Ses): Sistem, 
araçtaki hoparlörlerden sesli mesajlarla 
bir engelin mevcut olduğu hakkında 
sürücüye uyarıda bulunur.

    "ParkView cam.delay" (Kamera gecikmesi) 
(bazı modellerde): Geri vitesten çıkarıldığın-
da kameradan gelen görüntülerin kaybolma-
sında bir gecikme olmasına izin verir.

“Settings” (Ayarlar) menüsünü görüntüle-
mek için ön paneldeki MORE (Daha fazla 
seçenek) butonuna basınız.
NOT Görüntülenen menü öğeleri, 
sürümlere göre farklılık gösterebilir.
Menü aşağıdakileri içerir:

Sistem cep telefonunuza gelen mesajları 
okuyabilir. Bu fonksiyonu kullanmanız için 
cep telefonunuzun Bluetooth® ile SMS 
değişim fonksiyonunu desteklemesi 
gerekir.
Fonksiyon desteklenmiyorsa,       butonu 
devre dışı kalır (gri görünür).
Bir metin mesajı alınınca, “Listen” (Dinle), 
“Call” (Ara) veya “Ignore” (Yoksay) 
seçimlerinin yapılabildiği bir ekran görün-
tülenir.
Cep telefonuna gelen SMS mesajlarının 
listesine erişmek için           butonuna 
basınız.



Forward ParkSense Vol. (Ön Park Sensörü Ses) 
(bazı modellerde)

Rear ParkSense Vol. (Arka Park Sensörü Ses) 
(bazı modellerde)

ParkSense Vol. (Park Sensörü Ses)
(bazı modellerde)

LaneSense Warning (Şerit İhlali Uyarısı) 
(bazı modellerde)

LaneSense Strength (Şerit İhlali İkazı Kuvveti) 
(bazı modellerde)

SideSense (Yan mesafe uyarısı)
(bazı modellerde)

"Off": Sistem devreden çıkarılır.

SideSense Intensity (Yan mesafe Yoğunluk)
(bazı modellerde)

Blind Spot Alert (Kör Nokta Uyarısı) 
(bazı modellerde)

Rain sensor (Yağmur sensörü) 
(bazı modellerde)

Brakes (Frenler)
(bazı modellerde)

NAVİGASYON
(Sadece Uconnect 5" Radio Nav tiplerinde)

Rotanın belirlenmesi
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    "Sound & Display" (Ses & Ekran): Sis- 
tem, sesli (araçtaki hoparlörler ile) ve 
görsel (gösterge panelinde) uyarılar ile bir 
engelin mevcut olduğu hakkında sürücüye 
uyarıda bulunur.

    "Sound & Display" (Ses & Ekran): Sis- 
tem, sesli (araçtaki hoparlörler ile) ve 
görsel (gösterge panelinde) uyarılar ile bir 
engelin mevcut olduğu hakkında sürücüye 
uyarıda bulunur.

Ön Parksense (Park sensörü) sisteminin 
verdiği sesli uyarıların sesini seçmek için 
bu fonksiyon kullanılabilir.

Yan Mesafe Uyarısı uyarı tipini seçmek 
için bu fonksiyon kullanılabilir.
Mevcut seçenekler şunlardır:

Yan Mesafe Uyarısı sistemi sesli uyarı 
sesini seçmek için bu fonksiyon kullanılabi-
lir.

Yağmur durumunda sileceklerin otomatik 
çalışmasını etkinleştirmek/devre dışı 
bırakmak için bu fonksiyon kullanılabilir.

DİKKAT Aracı kullanırken güvenlik ve 
dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için her 
zaman arabayı kullanmaya başlamadan 
önce bir rota planlamalısınız.

Aşağıdaki alt menüleri seçmek için bu 
fonksiyon kullanılabilir:
    "Brake Service" (Fren Servisi) (bazı 
modellerde): Fren sistemi servisini 
gerçekleştirme prosedürünün etkinleşti-
rilmesine izin verir.
    "Auto Park Brake" (Otomatik Park Freni) 
(bazı modellerde): Otomatik park freni 
yapma işleminin etkinleştirilmesine/devre 
dışı bırakılmasına izin verir.

Kapı aynasının kör noktasında nesnelerin 
varlığını göstermek için uyarı tipini 
("Sound Only" (Sadece Ses) ya da "Sound 
& Display" (Ses & Ekran) seçmek için bu 
fonksiyon kullanılabilir.

Arka Parksense (Park sensörü) sisteminin 
verdiği sesli uyarıların sesini seçmek için 
bu fonksiyon kullanılabilir.

Parksense (Park sensörü) sisteminin 
verdiği sesli uyarıların sesini seçmek için 
bu fonksiyon kullanılabilir.

Devreye girecek olan LaneSense (Şerit 
ihlal) sisteminin "hazır bulunmasını" 
seçmek için bu fonksiyon kullanılabilir.

LaneSense (Şerit ihlal) sisteminin devreye 
girmesi halinde, elektrikli direksiyon 
sistemi aracılığıyla aracı tekrar şeride 
sokmak amacıyla direksiyon simidine 
uygulanacak kuvveti seçmek için bu 
fonksiyon kullanılabilir.

   "Sound Only" (Sadece Ses): Sistem, 
araçtaki hoparlörlerden sesli mesajlarla 
bir engelin mevcut olduğu hakkında 
sürücüye uyarıda bulunur.
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A HARİTA GÜNCELLEME
(Uconnect 5" Radio Nav versiyonlarda)

Harita iki farklı şekilde güncellenebilir:

USB cihazının hazırlanması 
Haritayı güncelleştirmek için, aşağıdaki ge-
reksinimleri karşılayan bir USB cihazı 
kullanılmalıdır:

Tercihen USB cihazının boş olmalıdır.

USB cihazının en az 8GB'lik boş bel-
leğe sahip olmalıdır.
USB'nin FAT-32 dosya sisteminin kul-
lanılmalıdır.
USB cihazının engellenmemiş olması ve 
dosyaların kaydedilmesine izin vermesi 
gerekir.

"Yes" (Evet) seçiniz.

USB cihazını takınız.

TomTom HOME kurulumu
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Aşağıdaki adımları izleyiniz:

   Yeni rota gösterildiğinde, “Done” (Bitti) 
öğesine dokununuz. Rotayla ilgili daha fazla 
bilgi için “Details” (Ayrıntılar) öğesine 
dokununuz. Örneğin belirli bir konum 
üzerinden seyahat etmek için rotanızı 
değiştirmek veya yeni bir hedef seçmek 
istiyorsanız “Change route” (Rota değiştir) 
öğesine dokunun. Cihazınız, sözlü talimatlar 
ve ekran direktiflerini kullanarak sizi hedefi-
nize doğru yönlendirmeye başlar.

     Konum haritada gösterilir. Devam etmek 
için “Select” (Seç) veya başka bir adres 
girmek için “Back” (Geri) öğesine dokunu-
nuz.

     Sokak adını giriniz. Benzer adlara sahip 
sokaklar siz yazarken listede gösterilir. 
Doğru sokak adı listede çıktığında, hedefi 
seçmek için ada dokununuz.

    Kasaba veya şehir adını ya da posta 
kodunu girin. Benzer adlara sahip kasabalar 
siz yazarken listede görüntülenir. 
İpucu: Önerilen şehir listesini genişletmek 
için listenin sağ tarafındaki oka dokunun. 
Doğru şehir veya kasaba adı listede çıktığın-
da, hedefi seçmek için ada dokununuz

     Bina numarasını girin ve sonra “Done” 
(Bitti) öğesine dokununuz.

     “Address” (Adres) öğesine dokunun: Bir 
şehir seçmeden önce bayrağa dokunarak 
ülke veya eyalet ayarını değiştirebilirsiniz.

     “Navigate to” (Şuraya git) veya “Drive to” 
(Şuraya sür) öğesine dokununuz.

     Ana menüyü açmak için ekrana doku- 
nunuz.

   most recent maps guarantee (en yeni 
harita garantisi): 90 günlük ilk kullanım 
içerisinde sisteminiz için yeni bir harita 
mevcut olursa, bir kez ücretsiz olarak 
indirilebilir.

    map update (harita güncelleme): 
Sisteminizde yüklü yeni bir harita sürümü-
nü satın almak mümkündür. 

NOT Cep telefonları ve multimedya 
oynatıcılar gibi yığın depolama aygıtlarının 
kullanımı tavsiye edilmiyorken bir flaş 
diskin kullanımı tavsiye edilir.
Bir USB cihazı hazırlamak için aşağıdaki 
işlemleri yapınız:

Sistem USB cihazını hazırlamaya başlar.
USB cihazı hazır olduğunda, ekran ilgili bir 
mesaj gösterir. USB cihazını çıkarınız ve 
bilgisayara bağlayınız. Yeni harita artık 
USB cihazına indirilebilir.

TomTom HOME kurmak ve MyTomTom 
hesabı oluşturmak için, aşağıdaki işlemleri 
yapınız:
    TomTom HOME uygulamasını bilgisa-
yarınıza indirip kurun. Bilgisayarda, www.-
tomtom.com/getstarted adresine giriniz. 
"TomTom HOME İndir" bölümünü 
seçiniz, daha sonra verilen talimatları takip 
ediniz.

   Güncelleştirmek istediğiniz haritanın navi- 
gasyon sisteminde aktif olmasını sağlayınız. 
Eğer navigasyon sistemi birkaç haritaya sahip 
olursa ve hali hazırda aktif olan bir haritayı 
güncelleştirmek isterseniz, haritayı etkinleş-
tiriniz. Bunu yapmak için, navigasyon uygula-
masının "Settings" (Ayarlar) menüsündeki 
"Change map" (Haritayı değiştir) bölümünü 
seçiniz.

    "Settings" (Ayarlar) menüsündeki "Naviga-
tion updates" (Navigasyon güncellemeleri) 
bölümünü seçiniz. Güncellemelerin 
indirilmesi için bir USB cihazını hazırlamak 
isteyip istemediğiniz sorulur.



Harita indir

Bir haritanın indirilmesi

Haritanın yüklenmesi
NOTLAR

Sorun giderme
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   Hazırlanan USB cihazını bilgisayara 
bağlayınız. TomTom HOME otomatik 
olarak başlatılır.

USB cihazına bir harita indirildikten sonra, 
sisteme yüklenebilir.
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

    Uconnect™ sisteminde yeni haritayı 
içeren USB cihazını takınız.

    TomTom HOME'un üst sağ köşesinde-
ki "Enter" (Giriş) bölümünü seçiniz.

Sistem USB cihazında yeni bir harita 
algılar:

Güncelleme sırasında aşağıdaki sorunlar 
oluşabilir:
    USB cihazındaki harita geçerli değil. Bu 
durumda, TomTom HOME'u kullanarak 
haritayı tekrar USB cihazına indiriniz. USB 
cihazını tekrar hazırlamak gerekli olabilir.

    USB cihazındaki harita sürümü, hali 
hazırda sistemde bulunan ile aynı ya da 
önceki sürümü olabilir. Böyle bir durum-
da, TomTom HOME'u kullanarak haritayı 
tekrar USB cihazına indiriniz. USB cihazını 
tekrar hazırlamak gerekli olabilir.

    "Start" (Başlat) bölümünü seçiniz: Sis- 
tem haritayı güncellemeye başlar.
NOT Güncelleme tamamlanmadan USB 
cihazını çıkarmayınız ve sistemin güç 
kaynağını kesmeyiniz. Güncelleme düzgün 
bir şekilde tamamlanıncaya kadar sistem 
kullanılamaz. Sistem güncellemesi kesilir-
se, tekrar başlatınız.
Harita yüklendiğinde, ekran ilgili bir mesaj 
gösterir: "Close" (Kapat) bölümünü 
seçiniz. Artık yeni harita sistemde kullanı-
labilir. 

    Güncellemenin motor çalışıyor- 
ken yapılması gerekir ve bu işlem en 
fazla 30 dakika sürebilir.
    Harita güncellemesini tehlikeye 
sokmamak için USB belleği kesinlik-
le çıkarmayınız.

    “Connect device” (Cihazı bağla) bölü- 
münü, ardından "Close" (Kapat) bölümü-
nü seçiniz.
Harita artık USB cihazına indirilebilir.

    "Create account" (Hesap oluştur) 
bölümünü seçiniz ve bir MyTomTom 
hesabı oluşturmak için istenen bilgileri 
giriniz. MyTomTom hesabının harita 
güncellemelerini alması gerekir. Hesap 
oluşturulduktan sonra, hesabınıza Ucon-
nect™ sistemini bağlamayı isteyip 
istemediğiniz sorulur. Hazırlanan USB 
cihazı Uconnect™ sistemini temsil eder.

En Yeni Harita Garantisini kullanarak yeni 
bir harita indirmeye yetkili olup olmadığı-
nızı kontrol etmek için, TomTom 
HOME'daki "Tools" (Araçlar), "Use most 
recent maps guarantee" (En yeni harita 
garantisini kullan) bölümünü seçiniz.
Bir harita güncellemesi satın almak için, 
TomTom HOME'daki "Puchase maps" 
(Harita satın al) bölümünü seçiniz.
Zaten bir güncelleme yüklenmişse, 
TomTom HOME'daki "Update device" 
(Cihazı güncelle) bölümünü seçiniz.

Sistem için bir harita güncellemesinin 
mevcut olması halinde, bu güncelleme 
mevcut güncelleme listesine eklenir.
NOT Sisteme zaten en yeni harita yüklen-
diyse güncelleme önerilmez.
İndirmek istediğiniz haritayı seçiniz, daha 
sonra "Update and install" (Güncelle ve 
yükle) bölümünü seçiniz. Harita indirilir ve 
USB cihazına kopyalanır.
İşlem tamamlandığında "Done" (Bitti) 
bölümünü seçiniz.
NOT Harita yükleme ve kopyalama 
devam ediyorken USB cihazını bilgisayar-
dan ayırmayınız.
Artık harita sisteme yüklenebilir. 
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Telefon fonksiyonları
    butonu aşağıdaki fonksiyonları devre-
ye alır:

Call (Ara)
Dial (Çevir)
Redial (Yeniden ara)
Call back (Geri ara)
Last calls (Son aramalar)
Outgoing calls (Giden aramalar)
Missed calls (Cevapsız aramalar)
Incoming calls (Gelen aramalar)
Phonebook (Telefon defteri)
Search (Arama)
Show SMS (Mesaj göster)

Radyo fonksiyonları
    butonu aşağıdaki fonksiyonları devre-
ye alır:

Tune to XXX-FM (XXX-FM’e ayarla)
Tune to XXX AM (XXX-AM’e ayarla)
Tune to Radio XXX (XXX radyo 
kanalına geçiş)
Tune to DAB channel (DAB kanalına
geçiş)

Medya fonksiyonları
    butonu aşağıdaki fonksiyonları devre-
ye alır:

Play song... (Parça çal)
Play album… (Albüm çal)
Play artist… (Sanatçı çal)
Play genre… (Müzik türü çal)
Play playlist… (Çalma listesi çal)
Play podcast… (Podcast çal)
Play audiobook… (Ses kitabı çal)
Play track number… (... nolu şarkıyı çal)
Select the media (Medyayı seç)
Display (Ekran)

Navigasyon fonksiyonları
(Uconnect 5" Radio Nav ve 
Uconnect 6.5" Radio Nav sistemine 
sahip tiplerde)

    butonu aşağıdaki fonksiyonları devre-
ye alır:

Drive Home (Eve git)
2D view (2D görünümü)
3D view (3D görünümü)
Clear route (Rotayı temizle)
Add Favourite (Favori ekle)
Repeat instruction (Talimatı tekrarla)
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NOT Sistemin desteklemediği diller için, 
ses komutları kullanılamaz.
Ses komutlarını kullanmak için, direksiyon 
simidi kontrolleri üzerindeki        ("Ses") 
ya da       ("Telefon") butonuna basınız ve 
duyulacak bir şekilde etkinleştirmek 
istediğiniz komutu söyleyiniz.



UConnect 6.5" Radio Nav
.

KISA TANITIM
Ön paneldeki kontroller

163 J0A0003C
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A Ön panel kumandaları özet tablosu

Buton Fonksiyonlar Mod

1 –
Sistemi Açma Butona kısaca basınız

Sistemi Kapama Butona kısaca basınız

Ses ayarı Düğmeyi sağa/sola çeviriniz

Düğmeyi sağa/sola çeviriniz

2 –
Sesi devreye alma/devreden çıkarma (Mute/Pause)

3 –
Ekran Açma/Kapama Butona kısaca basınız

Butona kısaca basınız

4 –
Araç Ayarları menüsüne erişim Butona kısaca basınız

Butona kısaca basınız
5 –

Seçimden çıkma/önceki menüye dönme

6 – BROWSE ENTER
Listede gezinme veya bir radyo istasyonu ayarlama

Görüntülenen opsiyonun ayarlanması Butona kısaca basınız

7 – MORE
İlave özelliklere erişim (Saat, Araç Bilgisayarı, Dış
hava sıcaklığı) Butona kısaca basınız

8 – PHONE Telefon bilgisi ekranı Butona kısaca basınız

9 – NAV Navigasyon menüsüne erişim Butona kısaca basınız

10 – MEDIA Kaynak seçimi Butona kısaca basınız

11 – RADIO Radyo moduna erişim Butona kısaca basınız

Sistem "dokunmatik ekran" fonksiyonunu kullanır; farklı fonksiyonlar ile etkileşime girmek için, görüntülenen "grafik butonlarına" 
basınız. Seçimi onaylamak için, "OK" butonuna basınız. Önceki ekrana geri dönmek için,       (Delete(Sil)) butonuna ya da etkinleştirilen 
ekrana bağlı olarak,     /Done (Bitti) butonuna basınız.
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DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ
KONTROLLER

USB/iPod/AUX DESTEĞİ

RADYO MODU
/

Ses menüsü
“Audio” (Ses) menüsü kullanılarak aşağı-
daki ayarları yapabilirsiniz:

MEDYA MODU

/

/

Bluetooth® MODU

164 J0A2501C

195

26-6-2014 10:11 Pagina 195

Direksiyon simidindeki kontrollerin 
çalışması için, Uconnect 5" Radio/Uconne-
ct 5" Radio Nav paragrafına bakınız.

Medya modunun etkinleştirilmesiyle, 
önceki/sonraki parçayı çalmak için 
        butonlarına kısaca basınız ya da 
parçayı geri/ileri sarmak için                  bu-
tonlarına basılı tutunuz.

Araç orta konsolda yer alan bir USB/AUX 
portuna ve ön kol dayanağında yer alan 
bir USB portuna sahiptir.

İstediğiniz radyo istasyonu ekranda 
seçilince (bkz. şekil 164) aşağıdaki bilgi 
görüntülenir:

Üstte: Kayıtlı (ön ayarlı) radyo istasyonla-
rının listesi görüntülenir; dinlenmekte 
olan kanal vurgulu olarak gösterilir.

Ortada: Dinlenilen radyo istasyonunun 
gösterilmesi ve "AM/FM", "AM/DAB", 
"FM/DAB" butonları: İstenen frekans 
bandının seçimi (seçilen banda; AM, FM 
veya DAB göre  yeniden ayarlanabilir 
buton).
Altta: Aşağıdaki butonlar görüntülenir:

    “Browse” (Tara): Mevcut radyo istas- 
yonlarının listesi.

                    bir önceki/bir sonraki rad-
yo istasyonunun seçilmesi
    “Tune” (Ayar): Manuel radyo istasyonu 
ayarı (DAB radyolar için mevcut değildir). 
    “Audio” (Ses): “Ses sistemi ayarları” ek- 
ranına erişim.

"Equaliser" (Ekolayzer) (bazı modellerde).
"Balance/Fader" (sağ/sol ve ön/arka ses
dağılımı).
"Volume/Speed" (Hıza / Ses Ayarı) 
(Hi-Fi sistemli tipler hariç) hıza bağlı 
otomatik ses ayarı.
“Loudness” (ses seviyesi düşükken bas
ve tiz sesinin vurgulanması) (bazı
modellerde)

"Auto-On Radio" (Otomatik Radyo)
(kontak MAR (Kontak açık) konumuna 
getirildiğinde radyo işlemini seçer).

Cihazınızın Bluetooth® fonksiyonunu
etkinleştiriniz.
Ön paneldeki MEDIA butonuna
basınız.
“Media” kaynağı etkinse “Source”
(Kaynak) butonuna basınız.
Bluetooth® medya kaynağını seçi-
niz.
“Add Device” (Cihaz Ekle) butonuna 
basınız.
Bluetooth® ses cihazında
Uconnect™ arayınız (kayıt işlemi
sırasında, ilerlemeyi gösteren bir ekran
görüntülenir).

Bir Bluetooth® cihazının kaydedilmesi
Bir Bluetooth® ses cihazını kaydetmek 
için aşağıdakileri uygulayınız:

    Ses cihazı tarafından talep edilince sis- 
tem ekranında gösterilen PIN kodunu 
girin veya PIN'i gösterildiği cihazdan 
onaylayınız.
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PHONE (TELEFON) MODU

Bir cep telefonunun kaydedilmesi

Bir aramanın gerçekleştirilmesi
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    Kayıt işlemi başarıyla tamamlanırsa bir 
ekran görüntülenir. Bluetooth® ses 
cihazını favori cihaz olarak eklemek için 
soruya “Yes” (Evet) şeklinde yanıt verin 
(cihaz, daha sonra kaydedilen cihazlara 
göre bir önceliğe sahip olacaktır). “No” 
(Hayır) derseniz, öncelik sırası yapılan 
bağlantı sırasına göre belirlenir. Bağlanan 
son cihaz en yüksek önceliği alır.

    Ön paneldeki MORE butonuna basarak, 
daha sonra "Settings" (Ayarlar) ve 
"Bluetooth" seçeneklerini seçerek ya da 
ön paneldeki MEDIA butonuna basarak ve 
daha sonra "Media" ve "Bluetooh" 
seçeneklerini seçerek de bir ses aygıtı 
eşleştirilebilir.

DİKKAT Cep telefonu ile sistem arasında-
ki Bluetooth® bağlantısı kesilirse, cep 
telefonunun kullanım kılavuzundan yardım 
alınız.

     Telefon numarası çevirmek (ekrandaki 
grafik tuş takımını kullanarak). 
     Cep telefonunun adres defterindeki ki- 
şileri görüntülemek ve aramak.
     Çağrı kaydında yer alan kişileri görün- 
tülemek ve aramak.

     Daha hızlı ve daha kolay erişim için 
maksimum 10 adet cep telefonu/ses aygıtı 
kaydetmek.
     Sistemdeki aramaları cep telefonuna 
veya cep telefonundakileri sisteme 
aktarmak ve özel görüşmeler için mikro-
fonla görüşmeyi devre dışı bırakmak.
Cep telefonunuzun sesi aracınızın ses 
sistemi üzerinden iletilir; Sistem, telefon 
fonksiyonu kullanılırken radyonun sesini 
otomatik olarak keser

Telefon modunu açmak için ön 
paneldeki PHONE butonuna basınız.
Ekrandaki butonları kullanarak şunları 
yapabilirsiniz:

Aşağıdaki işlemleri yapınız:
    Cep telefonunuzun Bluetooth® 
fonksiyonunu etkinleştiriniz.
    Ön paneldeki PHONE butonuna ba- 
sınız.

    Sisteme henüz hiçbir cep telefonu kay- 
dedilmemişse, ekranda özel bir yardımcı 
ekran açılır.
    Kayıt işlemini başlatmak için “Yes” 
(Evet)  seçin ve cep telefonunda Uconne-
ct™ cihazını arayın (“No” (Hayır) seçilir-
se Telefon ana ekranı görüntülenir).

    Cep telefonu tarafından talep edilince, 
telefonun tuş takımını kullanarak sistem 
ekranında gösterilen PIN kodunu girin 
veya PIN'i gösterildiği cep telefonunda 
onaylayınız.

    Kayıt işlemi başarıyla tamamlanırsa bir 
ekran görüntülenir. Cep telefonunu favori 
cihaz olarak eklemek için soruya “Evet” 
şeklinde yanıt verin (cep telefonu, daha 
sonra kaydedilen telefonlara göre bir 
önceliğe sahip olacaktır). Başka bir cihaz 
kaydedilmezse, sistem ilk kaydedilen 
cihazı favori (sık kullanılan) olarak algılar.

    Kayıt işlemi sırasında, ilerlemeyi gös- 
teren bir ekran görüntülenir.

    “Phone” (Telefon) ekranında, “Set- 
tings” (Ayarlar) butonuna basarak dile- 
diğiniz anda bir cep telefonu kaydedebilir-
siniz: “Add Device” (Cihaz Ekle) butonuna 
basın ve yukarıda açıklandığı gibi ilerleyi-
niz.

Aşağıdaki işlemleri yapınız:
          simgesi seçilerek (cep telefonu
rehberi). 

"Recent Calls" (Son aramalar) seçile-
rek.

        simgesi seçilerek. 

"Redial" (Tekrar ara) butonuna bası-
larak. 

NOT Yukarda açıklanan işlemlere, sadece 
kullanılan cep telefonu tarafından destek-
leniyorsa erişilebilir.



Clear Personal Data (Kişisel Verileri
Temizle).

Güvenlik & Sürüş Yardımı

ParkView camera (Geri Görüş kamerası)
(bazı modellerde)

Delayed ParkView deactivation
(Gecikmeli Geri görüş kamerası devreden 
çıkarma) (bazı modellerde)

Guidelines for load platform camera 
(Yük platformu kamerası anahatları) 
(bazı modellerde)

Forward Collision Sensitivity (Önden 
Çarpışma Hassasiyeti) (bazı modellerde)

ParkSense (Park Sensörü) (bazı modellerde)

197

26-6-2014 10:11 Pagina 197

SMS mesaj okuyucu

Sistem cep telefonunuza gelen mesajları 
okuyabilir. Bu fonksiyonu kullanmanız için 
cep telefonunuzun Bluetooth® ile SMS 
değişim fonksiyonunu desteklemesi 
gerekir.
Fonksiyon desteklenmiyorsa,       butonu 
devre dışı kalır (gri görünür).
Bir metin mesajı alınınca, “Listen” (Dinle), 
“Call” (Ara) veya “Ignore” (Yoksay) 
seçimlerinin yapılabildiği bir ekran görün-
tülenir.
Cep telefonuna gelen SMS mesajlarının 
listesine erişmek için           butonuna 
basınız.

AYARLAR

Display (Ekran)
Units (Ölçüm birimi)
Voice commands (Sesli komutlar)
Clock & Date (Saat&Tarih)

Safety/Assistance (Emniyet/Yardım)
(bazı modellerde)

“Settings” (Ayarlar) menüsünü görüntüle-
mek için ön paneldeki +MORE (Daha 
fazla seçenek) butonuna basınız.
NOT Görüntülenen menü öğeleri, 
sürümlere göre farklılık gösterebilir.
Menü aşağıdakileri içerir:

Aşağıdaki ayarlamaları yapmak için bu 
fonksiyon kullanılabilir:

Geri vitese takıldığında geri görüş 
kamerasının çekim ekranını etkinleştirme-
nizi sağlar.

Geri vitesten çıkıldığında geri görüş 
kamerasının çekiminin kapatılmasını 
geciktirmenizi sağlar.

Aracın güzergahını gösteren dinamik 
anahatların ekranını etkinleştirmenizi 
sağlar.

Lights (Işıklar) (bazı modellerde)
Doors & Locks (Kapılar ve Kilitler)

Engine Off Options (Motor kapatma
seçenekleri)
Audio (Ses)
Phone/Bluetooth (Telefon/Bluetooth)
SiriusXM Setup (Ayar) (bazı modellerde)
Radio Setup (Radyo ayarı)
Restore settings (Ayarlara geri dön)

Forward Collision Warning (Önden 
Çarpışma Uyarısı) (bazı modellerde)

Önden Çarpışma Uyarısı sistemi devreye 
girme yöntemini seçmek için bu fonksiyon 
kullanılabilir.
Mevcut seçenekler şunlardır:

"Off": Sistem devreden çıkarılır.
   "Only warning" (Sadece uyarı): Sistem, 
sadece sürücüye bir sesli uyarı vererek 
devreye girer (bazı modellerde).

   "Alarm + active braking" (Alarm + aktif 
frenleme): Sistem, sadece sürücüye bir 
sesli mesaj vererek ve otomatik frenleme-
yi etkinleştirerek devreye girer.

   "Only active braking" (Sadece park freni): 
Sistem, otomatik frenlemeyi etkinleştire-
rek devreye girer (bazı modellerde).

Engelin uzaklığına göre sistemin devreye 
girme hazırlılığını seçmenizi sağlar. 
Mevcut olan seçenekler "Near" (Yakın), 
"Med" (Orta), "Far" (Uzak).

Parksense (Park sensörü) sisteminin 
verdiği uyarı tipini seçmenizi sağlar. 
Mevcut seçenekler şunlardır:

   "Audio Only" (Sadece Ses): Sistem, 
araçtaki hoparlörlerden sesli mesajlarla 
bir engelin mevcut olduğu hakkında 
sürücüye uyarıda bulunur.
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Forward ParkSense Vol. (Ön Park Sensörü Ses) 
(bazı modellerde)

Rear ParkSense Vol. (Arka Park Sensörü Ses) 
(bazı modellerde)

LaneSense Warning (Şerit İhlali Uyarısı) 
(bazı modellerde)

    "Audio & visual" (Ses & Görsel): Sesli 
(araçtaki hoparlörler ile) ve görsel 
(gösterge panelinde) uyarılar ile bir 
engelin mevcut olduğu hakkında sürücüye 
uyarıda bulunur. 

Ön Parksense (Park sensörü) sistemi için 
sesli uyarıların sesini seçmenizi sağlar.

   "Where to?" (Nereye?): Bir hedef 
bulmak ya da yöneltmek için kullanılır.
   "View map" (Harita görünümü): Ha- 
ritayı görüntüler.

   "Info" (Bilgi): Tüm navigasyon bilgilerini 
görüntüler.
   "Emergency" (Acil Durum): Bulundu-
ğunuz yerin yakınında bulunan hastane 
veya polis merkezlerini arar. Ayrıca bulun-
duğunuz konumu ekranda görüntüleyebi-
lir, hastane ya da polis merkezini “Favori-
te” (Favori) olarak kaydedebilirsiniz.

Arka Parksense (Park sensörü) sistemi 
için sesli uyarıların sesini seçmenizi sağlar.

LaneSense (Şerit ihlal) sisteminin devreye 
girme hazırlılığını seçmenizi sağlar. 

LaneSense Strength (Şerit İhlali İkazı Kuvveti) 
(bazı modellerde)

LaneSense (Şerit ihlal) sisteminin devreye 
girmesi halinde elektrikli direksiyon 
sistemi aracılığıyla aracı tekrar şeride 
sokmak amacıyla direksiyon simidine 
uygulanacak kuvveti seçmenizi sağlar.

SideSense (Yan mesafe uyarısı)
(bazı modellerde)

"Off": Sistem devreden çıkarılır.

    "Audio & visual" (Ses & Görsel): Sis- 
tem, sesli (araçtaki hoparlörler ile) ve 
görsel (gösterge panelinde) uyarılar ile bir 
engelin mevcut olduğu hakkında sürücüye 
uyarıda bulunur.

Yan Mesafe Uyarı sisteminin verdiği uyarı 
tipini seçmenizi sağlar.
Mevcut seçenekler şunlardır:

DİKKAT Navigasyon haritaları sisteme ön 
yüklenir, dolayısıyla dış desteğe ihtiyaç 
yoktur. Ana navigasyon menüsünü 
etkinleştirmek için, ön panel üzerindeki 
NAV butonuna basınız, daha sonra 
aşağıdaki butonlardan birine basınız:

   "Audio Only" (Sadece Ses): Sistem, araç- 
taki hoparlörlerden sesli mesajlarla bir 
engelin mevcut olduğu hakkında sürücüye 
uyarıda bulunur.

SideSense Volume (Yan Mesafe Ses) 
(bazı modellerde)

Yan Mesafe Uyarısı sistemi için sesli 
uyarıların sesini seçmenizi sağlar.

Rain sensor (Yağmur sensörü) 
(bazı modellerde)

Yağmur durumunda sileceklerin otomatik 
çalışmasını etkinleştirmenizi/devre dışı 
bırakmanızı sağlar.

Brakes (Frenler)
(bazı modellerde)

Aşağıdaki alt menüleri seçmek için bu 
fonksiyon kullanılabilir:

    "Brake Service" (Fren Servisi) (bazı mo- 
dellerde): Fren sistemi servisini gerçek- 
leştirme prosedürünün etkinleştirilmesine 
izin verir.
    "Auto Park Brake" (Otomatik Park Freni) 
(bazı modellerde): Otomatik park freni 
yapma işleminin etkinleştirilmesine/devre 
dışı bırakılmasına izin verir.



Harita Görüntüleme Bilgi

Where Am I? (Nerdeyim?)
Traffic (Trafik)

Trip Computer (Yol bilgisayarı)

Acil durum

SES KOMUTLARI
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Bulunduğunuz konumun bir haritasını 
görüntülemek için Navigasyon Menüsün-
den “View Map” (Haritayı Aç) butonuna 
basınız.
Görüntülenen harita ile, aşağıdaki mevcut
özelliklere sahip olursunuz.

Navigasyon menüsünden, “Information” 
(Bilgi) butonuna basın ve aşağıdaki 
seçeneklerden birini seçin.

Ses komutları ile kontrol edilen fonksi-
yonlar için, Uconnect 5" Radio/Uconnect 
5" Radio Nav paragrafına bakınız.

Navigasyon menüsünden, “Emergency” 
(Acil durum) butonuna basın ve özel bir 
konum bulmak ve yönlendirmek için 
aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz.

    “Menu” (Menü): Nav Ana Menüsüne 
geri dönmek için bu butona basınız.

    “Hospital” (Hastane):  Bulunduğunuz 
konuma yakın bir Hastane bul ve yönlen-
dir.

    “Police” (Polis):  Bulunduğunuz konuma 
yakın bir Polis Merkezini bul ve yönlendir

    “Options” (Seçenekler): Harita görün- 
tüleme opsiyonlarından birini seçmek için 
bu butona basınız.

   "+/–": Haritanın boyutunu değiştirmek 
için "+" ya da "-" butonuna basınız (tali 
yollarda yakınlaştırma yapmak mümkün 
değildir).

   "Turn List" (Dönüş listesi) (Sadece yol 
yönlendirmesi sırasında): Ekranın üst orta 
kısmındaki dönüş listesi butonuna basınız.
Aşağıdaki seçenekler için görüntülenen 
Dönüş Listesindeki bir sapağa dokunun: 
“Show on Map” (Haritada göster) veya 
“Avoid Street” (Sokaktan Kaçın).

   "Time of Arrival/Time to Destination/Dis-
tance" (Varış süresi/hedef süresi/mesafe) 
(Sadece yol yönlendirme sırasında):  
Kullanılabilir öğeleri görüntülemek için 
ekranın sağ üst köşesinde yer alan butona 
basınız. İstenen seçenek butonuna basınız: 
“Time of Arrival” (Varış süresi), “Time to 
destination” (Hedef süresi), “Distance” 
(Mesafe).



ÖNEMLİ BİLGİLER VE TAVSİYELER

UYARI

Paneller yeniden takılıyorken, parmakların, eşarpların, kravatların ve bol giysilerin sıkışmamasına dikkat ediniz: Panellerin altına sıkışabilirler.

TAVAN YÜK ÇAPRAZ KUŞAK RAY
Aracı sürmeden önce, enine çubukların düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olunuz.

SÜRÜŞ İÇİN ÖNERİLER
Eğer motor durursa, araç kayarsa ya da bir aracı tepenin veya meyilli bir yolun tepesinde düz bir çizgi üzerinde sürmek mümkün olmazsa, 
herhangi bir sebeple U-dönüşü yapmaya çalışmayınız. Bu işlem aracın yuvarlanmasına sebep olacaktır. Vitesi geri takarak ve çok dikkatli bir 
şekilde ilerleyerek, meyilli yoldan güç olarak geri sürünüz. Vites boştayken ve sadece freni kullanarak yokuş aşağı seyahat etmeyiniz.

Frenler üzerinde aşındırıcı malzemenin bulunması ciddi derecede aşınmaya sebep olabilir veya düzgün çalışmasını olumsuz etkileyebilir. 
Eğer araç özellikle tozlu ortamlarda kullanılırsa, frenleri kontrol ettirip gerektiği gibi temizletiniz.

ARACIN İÇİ
Aracını içini temizlemek için kesinlikle petrol eteri veya rektifiye benzin gibi yanıcı ürünler kullanmayınız. Temizleme işlemi sırasında 
sürtünmenin ürettiği elektrostatik yükler yangına sebep olabilir.

Aracın içinde sprey kutuları bırakmayınız: Patlama tehlikesi. Sprey kutuları 50°C'yi aşan bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Araç 
güneş ışığına maruz kaldığında, iç sıcaklık büyük ölçüde bu değeri aşabilir. 

Pedalların altındaki yerde herhangi bir engel olmamalıdır: Paspasların her zaman düz olduğundan ve pedalları engellemediğinden 
emin olunuz. 

BESLEME
Besleme sisteminde yapılacak değişikliklerin veya onarımların doğru olarak veya teknik özelliklerin dikkate alınarak yapılmaması, 
yangın riski ile birlikte arızalara sebep olabilir.

200
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MySky AÇILIR TAVAN 



UYARI

Boyuna çubukların üzerinde enine çubukların kullanılması açılır tavanın kullanılmasını önler, çünkü boyuna çubuklar, açılırken, çubukları engeller.

Dolayısıyla enine çubuklar takılmışsa açılır tavanı açmayınız.

Azami toplam boyutla ilgili mevcut yasal düzenlemeleri gözetiniz.

ARACIN İÇİ
Ön panel ve gösterge paneli camlarını temizlemek için alkol, benzin ya da türevlerini kullanmayınız.

201
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TAVAN YÜK ÇAPRAZ KUŞAK RAY
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ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ 
EN DOĞAL SEÇİMDİR

P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S D E Ğ E R L E RA K S E S U A R L A R

O R İ J İ N A L  P A R Ç A L A R O R İ J İ N A L  P A R Ç A L A R O R İ J İ N A L  P A R Ç A L A R O R İ J İ N A L  P A R Ç A L A R O R İ J İ N A L  P A R Ç A L A R O R İ J İ N A L  P A R Ç A L A R
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ORİJİNAL YEDEK PARÇALAR:
 PERFORMANS VE GÜVENLİK

Tüm Orijinal Parçalar parça güvenilirliğinin test 
edilmesi amacıyla, sıkı kontrollerden geçmektedir. Bu, uzun süre boyunca siz ve 

performans ve güvenliği Orijinal bir 
Parçanın



NOTLAR





İNDEKS

İN
D

EK
S
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4WD LOW modu
(devreye alma/devreden çıkarma) . . . 109

ABS (sistem) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 63
Ağırlıklar. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 173
Aktif güvenlik sistemleri . . .. . .. . .. . . 63
Aktif güvenlik sistemlerinin devreden 
çıkarılması . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 65
Akünün şarj edilmesi . . .. . .. . .. . .. . . 159
Alarm. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 11
Ampul değişimi . . .. . .. . .. . .. . .. . . 123
Anahtarlar . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 7
Anahtarlar 
 – elektronik anahtar . . .. . .. . .. . . 7
 – uzaktan kumandalı anahtar . . . . 7
Aracın çekilmesi . . .. . .. . .. . .. . .. . . 144
Aracın kaldırılması . . .. . .. . .. . .. . . 162
Aracın kullanım ömrü sonunda 
yapılacaklar . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 178
Araç tanıtım plakası . . .. . .. . .. . .. . . 165
Arka cam sileceği
 – silecek lastiğinin değiştirilmesi . . . 160
Arka kamera (ParkView® arka geri görüş 
kamerası) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 114

Bagaj bölümü. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 34
Bakım prosedürleri . . .. . .. . .. . .. . . 160
Boyutlar . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 170
BSM (Kör nokta izleme) sistemi . . . 68

CO2 emisyonları . . .. . .. . .. . .. . .. . . 178

Çocuk koruma sistemleri . . .. . .. . . 80

Dış lambalar . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 19
Dikiz aynaları . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 18
Direksiyon kilidi . . .. . .. . .. . .. . .. . . 9
Direksiyon simidi . . .. . .. . .. . .. . .. . . 17
Dört Teker Çekiş . . .. . .. . .. . .. . .. . . 108
Dörtlü flaşörler . . .. . .. . .. . .. . .. . . 123
DST (sistem) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 64
DTC (sistem . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 63

Ek Güvenlik Sistemi (SRS) – 
Hava yastığı . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 90
Ekran . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 40
Elektrik kumandalı camlar . . .. . .. . . 28
Elektrikli açılır tavan . . .. . .. . .. . .. . . 29
Elektrikli direksiyon ısıtma . . .. . .. . . 17
Elektrikli Park Freni (EPB) . . .. . .. . . 99
Elektronik hız sabitleyici (Cruise 
Control) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 107
Emniyet kemeri . . .. . .. . .. . .. . .. . . 75
Emniyet kemeri hatırlatıcısı (SBR) . . . 76
ERM (sistem) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 64
ESC (sistem) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 63

Far düğmesi . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 19
Far yükseklik ayarı. . .. . .. . .. . .. . .. . . 20

Gündüz sürüş farları (DRL) . . .. . . 19

Hava yastığı . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 90
HDC (sistem) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 64

Hız sınırlayıcı . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 106
HSA (sistem) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 63

İç lambalar . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 21

Jantlar ve lastikler . . .. . .. . .. . .. . . 162

Kapasiteler . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 174
Kapılar . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 11
Kar zincirleri . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 169
Karoser (temizlik ve bakım) . . .. . . 163
Kılavuzun kullanımı . . .. . .. . .. . .. . . 4
Kısa farlar . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 19
Klima kontrol sistemi. . .. . .. . .. . .. . . 24
Koltuk başlıkları . . .. . .. . .. . .. . .. . . 16
Koltuklar . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 14
Kontak ünitesi . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 8

Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) 72

Manuel vites kutusu . . .. . .. . .. . . 102
Motor . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 166
Motor bölümü . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 154
Motor kaputu . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 33
Motorun çalıştırılması. . .. . .. . .. . .. . . 98
MySky açılır tavan . . .. . .. . .. . .. . .. . . 31

Otomatik vites kutusu . . .. . .. . .. . . 102
Otomatik vites kutusu kilidinin 
açılması . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 142
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Ön cam/arka cam silecekleri . . .. . . 22
Ön cam sileceği
 – silecek lastiklerinin değiştirilmesi 160
Ön hava yastıkları . . .. . .. . .. . .. . .. . . 90
Ön gerdiriciler . . .. . .. . .. . .. . .. . . 78
Ön panel ve göstergeler . . .. . .. . . 38
Ön tavan lambaları . . .. . .. . .. . .. . . 21
Önden Çarpışma Alarm Uyarı Sistemi 70
Önemli bilgi ve tavsiyeler . . .. . .. . . 200

PBA (sistem) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 63
Park lambaları . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 20
ParkSense (sistem) . . .. . .. . .. . .. . . 111
Performans . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 177
Periyodik bakım . . .. . .. . .. . .. . .. . . 147

Radio Nav . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 182
Römork çekme . . .. . .. . .. . .. . .. . . 116

Selec-Terrain (cihaz). . .. . .. . .. . .. . . 110
Semboller . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 3
Sentry Key (sistem) . . .. . .. . .. . .. . . 10
Sigortalar (değişim) . . .. . .. . .. . .. . . 129
Sigorta kutuları . . .. . .. . .. . .. . .. . . 129
Sinyal lambaları . . .. . .. . .. . .. . .. . . 20
Sis farları . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 19
Stop/Start sistemi . . .. . .. . .. . .. . .. . . 105

Şerit Algılama sistemi . . .. . .. . .. . . 113
Şerit değiştirme . . .. . .. . .. . .. . .. . . 20

TCS (sistem) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 63
Takviye ile çalıştırma . . .. . .. . .. . .. . . 140
Tanıtım plakaları . . .. . .. . .. . .. . .. . . 165
Tavsiyeler, kumandalar ve genel 
bilgiler . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 180
Tekerlekler . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 168
Tekerlek değişimi . . .. . .. . .. . .. . .. . . 134
TireKit (lastik tamir kiti) . . .. . .. . . 138
TSC (sistem) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 64

Uconnect 5 Radio/Uconnect 5
UConnect 6.5 Radio Nav . . .. . .. . . 193
Uyarı lambaları ve mesajlar . . .. . .. . . 43
Uzun farlar . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 20
Uzun farlar
 – Otomatik uzun farlar . . .. . .. . . 20

Yağlar ve sıvılar . . .. . .. . .. . .. . .. . . 175
Yakıt dolumu . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 119
Yakıt kesme sistemi . . .. . .. . .. . .. . . 142
Yakıt tüketimi . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 177
Yan hava yastıkları . . .. . .. . .. . .. . .. . . 94
Yardımcı sürüş sistemleri . . .. . .. . . 68
Yolcu koruma sistemleri . . .. . .. . . 75
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