
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO!

Η εξοικείωση με νέο σας αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει μια 
απολαυστική εμπειρία.

Ανατρέξτε σε αυτό το φυλλάδιο Σύντομων Οδηγιών για να 
εξοικειωθείτε γρήγορα και εύκολα με ορισμένες από τις πιο συνήθεις 
λειτουργίες. 

Όλα τα προειδοποιητικά κείμενα και οι υπόλοιπες σημαντικές και 
λεπτομερείς πληροφορίες παρατίθενται μόνο στο εγχειρίδιο κατόχου 
– αυτός ο φάκελος περιλαμβάνει μόνο μια μικρή επιλογή.

Επίσης, το εγχειρίδιο κατόχου περιέχει τις πιο πρόσφατες και 
τρέχουσες πληροφορίες

Τα εξαρτήματα προαιρετικού εξοπλισμού συνοδεύονται από έναν 
αστερίσκο (*).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητό σας μπορείτε να 
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.volvocars.com.

VOLVO XC60

QUICK GUIDE WEB EDITION



CITY SAFETY™

ταχύτητας ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και το 
προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερη από  
15 km/h.
Εάν η διαφορά ταχύτητας είναι μεγαλύτερη, 
τότε τυχόν σύγκρουση δεν μπορεί να αποφευ-
χθεί, ωστόσο μειώνεται η ταχύτητα της αρχικής 
πρόσκρουσης. Το City Safety™ έχει σχεδιαστεί 
έτσι, ώστε να ενεργοποιείται όσο το δυνατόν 
πιο αργά ώστε να αποτρέπονται οι περιττές 
παρεμβάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το City Safety™ αποτελεί ένα εργαλείο για 
τον οδηγό και δεν πρέπει να υποκαθιστά την 
προσοχή του οδηγού στην κυκλοφορία ή την 
ευθύνη του να οδηγεί το όχημα με ασφάλεια.
Το City Safety™ δεν πρέπει ποτέ να χρησιμο-
ποιείται ως υποκατάστατο του ποδόφρενου.
Το City Safety™ δεν λειτουργεί σε όλες τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες, καιρικές συνθήκες 
ή συνθήκες οδοστρώματος.

Σκοπός του συστήματος City Safety™ είναι 
να βοηθήσει τον αφηρημένο οδηγό ακριβώς 
πριν από μια πιθανή επικείμενη σύγκρουση. Η 
λειτουργία είναι ενεργή όταν η ταχύτητα κυμαί-
νεται μεταξύ 4–30 km/h και βοηθά τον οδηγό 
ελέγχοντας την κυκλοφορία των προπορευό-
μενων οχημάτων με έναν αισθητήρα λέιζερ που 
βρίσκεται στο επάνω μέρος του παρμπρίζ.
Το σύστημα City Safety™ μπορεί να συμβάλλει 
στην αποφυγή μιας σύγκρουσης εάν η διαφορά 

Κλειδώνει τις πόρτες και την πόρτα 
χώρου αποσκευών και ενεργοποιεί το 
συναγερμό*. Η κλειδαριά και οι εσωτερι-
κές λαβές των θυρών ασφαλίζουν μετά 
από 10-25 δευτερόλεπτα. Οι πόρτες 
τότε δεν μπορούν να ανοίξουν από μέσα.
Ξεκλειδώνει τις πόρτεςA και την πόρτα 
του χώρου αποσκευών, και αφοπλίζει το 
συναγερμό.
Ξεκλειδώνει την πόρτα του χώρου απο-
σκευών – η πόρτα του χώρου αποσκευών 
δεν ανοίγειB.
Φωτισμός προσέγγισης. Ανάβει τις 
λυχνίες στους εξωτερικούς καθρέπτες*, 
τα φλας και τα φώτα στάθμευσης, στην 
πινακίδα κυκλοφορίας, το χώρο επιβα-
τών και το δάπεδο.
Λειτουργία πανικού. Κρατήστε το πατη-
μένο επί 3 δευτ. περίπου σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης για να ενεργοποιηθεί 
ο συναγερμός.
Οι πληροφορίες για το αυτοκίνητο είναι 
διαθέσιμες σε ακτίνα 20 μέτρων.
– Πατήστε το κουμπί και περιμένετε  
7 δευτερόλεπτα.
Εάν πατήσετε το κουμπί όταν βρίσκεστε 
εκτός εμβέλειας, εμφανίζεται η τελευ-
ταία κατάσταση που έχει αποθηκευτεί 
στη μνήμη.

Α Το αυτόματο επανακλείδωμα ενεργοποιείται εάν 
δεν έχει ανοίξει καμία πόρτα/η πόρτα του χώρου 
αποσκευών εντός 2 λεπτών από το ξεκλείδωμα.

B Η ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών ανοίγει.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ PCC* – PERSONAL CAR COMMUNICATOR

PCC*
1  Πράσινη φωτεινή ένδειξη: Το αυτοκίνητο 

είναι κλειδωμένο.
2  Κίτρινη φωτεινή ένδειξη: Το αυτοκίνητο 

είναι ξεκλείδωτο.
3  Κόκκινη φωτεινή ένδειξη: Ο συναγερμός 

έχει ενεργοποιηθεί.
4  Κόκκινες φωτεινές ενδείξεις που αναβο-

σβήνουν εναλλάξ: ο συναγερμός ενεργο-
ποιήθηκε εντός των τελευταίων 5 λεπτών.



1 2

A

0

B

C

D

E

F

3

– Πατήστε στιγμιαία το κουμπί 
για να θέσετε τον κινητήρα σε 
λειτουργία.

ΘΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

– Εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακό-
πτη ανάφλεξης και πιέστε το απαλά - το κλειδί 
εισέρχεται αυτόματα προς τα μέσα.

– Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ή το 
πεντάλ φρένου.

ΚΡΥΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά από κρύα εκκίνηση, οι στροφές ρελαντί 
είναι υψηλές ανεξάρτητα από την εξωτερική 
θερμοκρασία. Στο πλαίσιο του αποτελεσμα-
τικού συστήματος ελέγχου εκπομπών της 
Volvo, οι στροφές ρελαντί αυξάνονται για ένα 
χρονικό διάστημα.

ΣΒΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕ-

ΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ

Πατήστε στιγμιαία το κου-1. 
μπί – ο κινητήρας σβήνει.
Πιέστε στιγμιαία το κλειδί 2. 
– τώρα μπορείτε να το αφαι-
ρέσετε από το διακόπτη 
ανάφλεξης (στο αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων ο επιλο-
γέας πρέπει να βρίσκεται 
στη θέση P).

BLIS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥ-
ΦΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ*

Εάν η ενδεικτική λυχνία BLIS ανάβει παρότι 
δεν υπάρχει άλλο όχημα στα τυφλά σημεία, 
αυτό μπορεί για παράδειγμα να οφείλεται 
στην αντανάκλαση από το βρεγμένο οδό-
στρωμα ή στην αντανάκλαση του ήλιου πάνω 
στην κάμερα.
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα, στην 
οθόνη εμφανίζεται το κείμενο Πληροφ.Τυφλ.

Σημ. Απαιτ. σερβις.

A Μονή διαδρομή

0 Απενεργοποίηση

B Διακοπτόμενη λειτουργία υαλοκαθαρι-
στήρων, βλ. επίσης (2).

C Κανονική ταχύτητα.

D Υψηλή ταχύτητα.

E Ψεκαστήρας, παρμπρίζ και προβολείς.

F Ψεκαστήρας, πίσω παρμπρίζ

 Ανάβει όταν ο αισθητήρας βροχής 
είναι ενεργός.

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ*

1  Ενεργ./Απενεργ. αισθητήρα βροχής, με το 
μοχλό στη θέση 0.

2  Ρυθμίζει την ευαισθησία του αισθητήρα ή 
το χρονικό διάστημα της διακοπτόμενης 
λειτουργίας.

3  Υαλοκαθαριστήρας, πίσω παρμπρίζ – δια-
κοπτόμενη/κανονική λειτουργία.



1  Πατήστε το για ενεργ./απενεργ. Περι-
στρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση 
ήχου.

2  Επιλέξτε AM, FM1/FM2, CD ή MODE. Με 
το MODE, μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
τα AUXA/USB και να ρυθμίσετε τη σχετική 
ένταση ήχου.

3  Πατήστε το για να επιλέξετε τα χαρακτηρι-
στικά ήχου, π.χ. BASS,Dolby Pro Logic II* 
ή SUBWOOFER* – Περιστρέψτε το για να 
κάνετε τη ρύθμιση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

3  Περιστρέψτε το για να επιλέξετε το σταθμό.

4  Αναζήτηση σταθμού με το αριστερό/δεξί 
βέλος. 
Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, κρατήστε 
πατημένο ένα από πλήκτρα με τα ψηφία 0–9 
στο FM1 ή FM2 μέχρι στην οθόνη να εμφα-
νιστεί η επιβεβαίωση ότι ο σταθμός έχει 
αποθηκευτεί. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 
συνολικά 20 σταθμούς.

5  Πατήστε το επί 2 δευτερόλεπτα περίπου για 
να αποθηκευτούν αυτόματα οι 10 σταθ-
μοί με το ισχυρότερο σήμα. Στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη Autostoring κατά την 
αναζήτηση. 
Επιλέξτε τον αποθηκευμένο σταθμό με το 
0–9.

CD PLAYER

3  Περιστρέψτε το για να αλλάξετε μουσικό 
κομμάτι στο CD.

4  Αλλάξτε μουσικά κομμάτια στο CD με το 
αριστερό/δεξί βέλος. 
Επιλέξτε CDB με το επάνω/κάτω βέλος.

6  Με ένα στιγμιαίο πάτημα εξάγεται το τρέ-
χον CD. 
Με ένα παρατεταμένο πάτημα εξάγονται 
όλα τα CDB.

7  Επιλέξτε CDB με 1–6.

AUX και USB*

Μπορείτε να συνδέσετε ένα iPod®C ή MP3 
player στο ηχοσύστημα μέσω της υποδοχής 
AUX ή USB στην κεντρική κονσόλα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ DAB*

Το σύστημα ψηφιακής μετάδοσης Digital Audio 
Broadcasting παρέχει ραδιόφωνο υψηλής ποιό-
τητας και ακόμη περισσότερα κανάλια.

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

Α Υποδοχή AUX In π.χ. για MP3 player (ρυθμίστε την 
ένταση ήχου στη μεσαία στάθμη για βέλτιστη αναπα-
ραγωγή ήχου).
B Μόνο CD changer*.
C Η μάρκα iPod ανήκει στην Apple Computer Inc.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Για να γυρίσει το κλειδί στις παραπάνω θέσεις 
χωρίς ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία: μην 
πατήσετε το πεντάλ φρένου/συμπλέκτη.

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν έχει τοπο-
θετηθεί στη θέση του – Ηχοσύστημα και 
φωτισμός χώρου επιβατών.

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί έχει τοπο-
θετηθεί στη θέση του – Φωτισμός 
οργάνων/ρολογιού, κλειδαριά τιμονιού 
απενεργοποιημένη.

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί έχει τοπο-
θετηθεί στη θέση του και με στιγμιαίο 
πάτημα στο START – Πανοραμική 
οροφή*, ηλεκτρικά παράθυρα, ανεμιστή-
ρας, ECC, υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ, 
ρευματολήπτης 12 V, RTI*.

Για να γυρίσετε το κλειδί από τη θέση 0/I σε 
άλλη θέση και να απενεργοποιήσετε όλους 
τους ηλεκτρικούς καταναλωτές: πιέστε το 
κλειδί για να το αφαιρέσετε από το διακόπτη 
ανάφλεξης.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ECC*

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

2  Περιστρέψτε το για να αλλάξετε την ταχύ-
τητα του ανεμιστήρα.

3  Κατανομή αέρα
4  Θέρμανση αριστερού/δεξιού καθίσματος.

6  Σύστημα ποιότητας αέρα. OFF/AUT/Ανακυ-
κλοφορία.

7  Μέγιστη αποθάμβωση. Διοχετεύει όλο τον 
αέρα προς το παρμπρίζ και τα παράθυρα, με 
τη μέγιστη ροή αέρα

8  Σύστημα αποθάμβωσης πίσω παρμπρίζ και 
εξωτερικών καθρεπτών.

9  AC – Ενεργ./Απενεργ. συστήματος κλι-
ματισμού. Ψύχει το χώρο επιβατών και 
ξεθαμπώνει τα παράθυρα.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στη λειτουργία AUTO, η μονάδα ECC ελέγχει 
όλες τις λειτουργίες αυτόματα και καθιστά 
ευκολότερη την οδήγηση με την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα αέρα.

1  Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε ξεχωρι-
στά τη θερμοκρασία στην αριστερή/δεξιά 
πλευρά του χώρου επιβατών. Στην οθόνη 
εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία.

5  Πατήστε για αυτόματη ρύθμιση της επιλεγ-
μένης θερμοκρασίας και άλλων λειτουρ-
γιών.

Οι ρευματολήπτες 12 V στο χώρο επιβατών 
λειτουργούν όταν το κλειδί βρίσκεται στη 
θέση I ή II. Ο ρευματολήπτης 12 V* στο χώρο 
 αποσκευών είναι πάντοτε ενεργός.
Το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να 
αναπαράγει μουσική από MP3 player κ.λπ. μέσω 
της εξόδου AUX/USB*.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 12 V & AUX/USB*

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Εάν χρησιμοποιήσετε το ρευματολήπτη  
12 V στο χώρο αποσκευών όταν ο κινητήρας 
είναι σβηστός, μπορεί να αποφορτιστεί η 
μπαταρία.
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1  Χαμηλή στάθμη καυσίμου. Όταν ανάψει η 
ενδεικτική λυχνία, συμπληρώστε καύσιμο 
το συντομότερο δυνατό.

2  T1 & T2 – ανεξάρτητοι χιλιομετρητές, οι 
οποίοι είναι συνεχώς ενεργοί.

3  Δείκτης στάθμης καυσίμου. Το βέλος της 
ενδεικτικής λυχνίας είναι στραμμένο προς 
την πλευρά στην οποία βρίσκεται η τάπα 
του ρεζερβουάρ .

4  Οθόνη, υπολογιστής ταξιδίου. Επιλέξτε τη 
λειτουργία με το (8).

5  Ρολόι. Για τη ρύθμιση, χρησιμοποιήστε  
το (6).

6  Περιστρέψτε το στην τερματική θέση και 
κρατήστε το για να ρυθμίσετε το ρολόι. 
Εναλλαγή μεταξύ T1 & T2 με ένα στιγμιαίο 
πάτημα. Με ένα παρατεταμένο πάτημα, 
μηδενίζεται ο ενεργός μετρητής.

7  Πατήστε το για να εμφανίσετε/διαγράψετε 
ένα μήνυμα.

8  Περιστρέψτε το για να δείτε τις επιλογές 
του υπολογιστή ταξιδίου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

9  Με ένα στιγμιαίο πάτημα μηδενίζεται η τρέ-
χουσα λειτουργία του υπολογιστή ταξιδίου. 
Με ένα παρατεταμένο πάτημα επαναρυθμί-
ζονται όλες οι λειτουργίες του υπολογιστή 
ταξιδίου.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ένδειξη στην οθόνη ---- km με υπολ. καυ-
σιμο αποτελεί μια εκτίμηση της απόστασης 
που μπορεί να διανύσει το όχημα βάσει των 
προηγούμενων συνθηκών οδήγησης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρυθμίστε το τιμόνι πριν ξεκινήσετε  – ποτέ 
ενώ οδηγείτε.

Για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του 
συναγερμού όταν μέσα στο κλειδωμένο 
αυτοκίνητο πρόκειται να παραμείνει ένας 
σκύλος, για παράδειγμα, ή εάν το αυτοκίνητο 
είναι σταθμευμένο μέσα σε πορθμείο ή κατά 
τη μεταφορά του με σιδηροδρομικό βαγόνι, 
πρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον 
αισθητήρα κίνησης. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, 
ενότητα Συναγερμός.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΡΟΦΗ*

Με το πρώτο πάτημα ενεργοποιείται το 
αλεξήλιο   – με το δεύτερο πάτημα, ενεργοποιεί-
ται η πανοραμική οροφή.  

Για τη χειροκίνητη λειτουργία, το αλεξήλιο πρέ-
πει να βρίσκεται στην εντελώς ανοικτή θέση για 
να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία η οροφή.  
Στη θέση εξαερισμού, το αλεξήλιο ανοίγει/κλεί-
νει αυτόματα.

A  Αυτόματη μετακίνηση στην εντελώς ανοικτή 
θέση.

B  Χειροκίνητο άνοιγμα.

C  Χειροκίνητο κλείσιμο.

D  Αυτόματη μετακίνηση στην εντελώς κλειστή 
θέση.

E  Θέση εξαερισμού, άνοιγμα.

F  Θέση εξαερισμού, κλείσιμο.

A Σινιάλο προβολέων

B Εναλλαγή μεταξύ μεγάλης/μεσαίας σκά-
λας  και φωτισμός απομάκρυνσης.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ BLUETOOTH*

Για να βοηθήσει τον οδηγό να φρενάρει 
έγκαιρα, για παράδειγμα, να διατηρεί από-
σταση ασφαλείας από άλλα οχήματα ή καλή 
θέση στο δρόμο, το αυτοκίνητο μπορεί να 
εξοπλιστεί με διάφορα συστήματα:

Adaptive cruise control*
Σύστημα ελέγχου απόστασης*
Προειδοποίηση σύγκρουσης με αυτόματη 
πέδηση*
Driver Alert System*.

Καθιστά το κινητό τηλέφωνο αναζητήσιμο/1. 
ορατό.
Κρατήστε πατημένο το κουμπί 2. PHONE στο 
ηχοσύστημα.
Επιλέξτε 3. Add phone από την οθόνη του 
ηχοσυστήματος.
Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να 4. 
συνδέσετε.
Πληκτρολογήστε τα ψηφία που εμφανί-5. 
ζονται στην οθόνη του ηχοσυστήματος 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του κινητού 
τηλεφώνου.

Φωτισμός οθόνης και οργάνων.

Φώτα ομίχλης πίσω (πλευρά οδηγού 
μόνο).
Αυτόματη επιλογή μεσαίας σκάλας. 
Λειτουργεί το σινιάλο προβολέων, 
χωρίς οι προβολείς να μένουν σταθερά 
αναμμένοι.
Φώτα στάθμευσης
Μεσαία σκάλα. Σβήνει όταν σβήνει ο 
κινητήρας. Μπορείτε να ανάψετε  τη 
μεγάλη σκάλα.
Ανοίγει το πορτάκι του ρεζερβουάρ 
βενζίνης.
Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους δέσμης 
προβολέων (αυτόματη για προβολείς 
Xenon*).
Ξεκλείδωμα πόρτας χώρου αποσκευών.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΘΙ-

ΣΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

1  Μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας

2  Κλίση της πλάτης καθίσματος.

3  Ανύψωση/κατέβασμα καθίσματος.

4  Ανέβασμα/Κατέβασμα του μπροστινού 
άκρου της έδρας του καθίσματος.

5  Ρύθμιση μπροστά/πίσω.

6  Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος συνοδη-
γού

Για ενεργοποίηση

– Πατήστε το κουμπί. Η προειδοποιητική 
λυχνία αναβοσβήνει μέχρι το χειρόφρενο 
να ενεργοποιηθεί πλήρως – στη συνέχεια η 
λυχνία παραμένει αναμμένη.

Για απενεργοποίηση

Θέση κλειδιού 1. 0 ή I.
Πατήστε το πεντάλ φρένου και τραβήξτε 2. 
απαλά το κουμπί.

Αυτόματη απενεργοποίηση

– Ξεκινήστε το αυτοκίνητο. (Στα αυτοκίνητα 
με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, η ζώνη 
ασφαλείας πρέπει να είναι ασφαλισμένη).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥ-

ΩΝ*

Άνοιγμα

– Κρατήστε πατημένο το κουμπί για την πόρτα 
χώρου αποσκευών στον πίνακα φώτων/τηλε-
χειριστήριο-κλειδί έως ότου η πόρτα χώρου 
αποσκευών αρχίσει να ανοίγει.
– Ή πιέστε ελαφρά το έλασμα από καουτσούκ 
που βρίσκεται κάτω από την εξωτερική λαβή 
και σηκώστε την πόρτα χώρου αποσκευών.
Κλείσιμο

– Πιέστε το κουμπί κλεισίματος της πόρτας 
χώρου αποσκευών ή κλείστε τη χειροκίνητα.

EBA – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗ-

ΘΗΣΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Η έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (EBA) συμ-
βάλλει στην αύξηση της δύναμης πέδησης 
και, συνεπώς, στη μείωση της απόστασης 
φρεναρίσματος. Το σύστημα EBA ενεργοποι-
είται όταν ο οδηγός φρενάρει απότομα. Όταν 
το EBA είναι ενεργοποιημένο, η διαδρομή του 
πεντάλ  φρένου είναι λίγο μεγαλύτερη απ' ό,τι 
συνήθως.

– Πατήστε (και κρατήστε πατημένο) το πεντάλ 
φρένου τόσο όσο χρειαστεί – εάν αφήσετε το 
πεντάλ, δεν εφαρμόζεται πέδηση.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Για τις βαμμένες επιφάνειες ενδείκνυται το 
πλύσιμο με το χέρι αντί του αυτόματου πλυ-
ντηρίου αυτοκινήτων. Οι βαμμένες επιφάνειες 
είναι επίσης περισσότερο ευπαθείς όταν το 
αυτοκίνητο είναι καινούργιο. Για το λόγο αυτό, 
συνιστούμε το πλύσιμο του αυτοκινήτου με το 
χέρι για μερικούς μήνες όταν το αυτοκίνητό 
σας είναι καινούργιο. 

Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό και σφουγγά-
ρι. Πρέπει να θυμάστε ότι η βρομιά μπορεί 
να προκαλέσει γρατσουνιές στη βαμμένη 
επιφάνεια.


