
Önsöz

Dünya çap›ndaki Daihatsu kullan›c›lar› ailesine kat›ld›¤›n›z için sizi tebrik
ediyoruz. Bilindi¤i üzere, bir arac›n performans› ve dayan›kl›l›¤› büyük
ölçüde arac›n bak›m›n›n nas›l yap›ld›¤›na ve nas›l kullan›ld›¤›na ba¤l›d›r.
Bu k›lavuz, Daihatsu’nuzu en mükemmel flekilde kullanman›za yard›mc›
olacakt›r. Arac›n›z› kullanmadan önce, lütfen bu k›lavuzu dikkatli bir
flekilde okuyunuz ve gerekti¤inde baflvuru kayna¤› olarak kullan›n›z. 
Akl›n›za tak›lan herhangi bir soru için derhal Daihatsu bayinizle temasa
geçebilirsiniz. Bayiniz kalifiye servis ve destek vermek için haz›rd›r.

Her hakk› sakl›d›r. Bu materyal Daihatsu Motor Co., Ltd’nin yaz›l› izni
olmaks›z›n tamamen ya da k›smen kopyalanamaz.
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Kullan›m K›lavuzunuz

• Daihatsu’nuzu kullanmaya bafllamadan
önce lütfen bu k›lavuzu dikkatli bir flekil-
de okuyunuz. 
Kendi emniyetiniz için ve Daihatsu’nu-
zun kullan›m ömrünü uzatmak için lüt-
fen bu k›lavuzda verilen talimatlar› uy-
gulay›n›z. Bu talimatlara uyulmamas›
durumunda, yaralanmalarla ya da ara-
c›n›zda meydana gelebilecek maddi ha-
sarlarla karfl› karfl›ya kalabilirsiniz. 

• Bu k›lavuz içinde belirli noktalarda,
UYARI, D‹KKAT ve NOT bafll›klar› al-
t›nda çeflitli bilgilere yer verilmifltir. 

ww D‹KKAT
Bafll›¤›, meydana gelebilecek hasarlar-
dan arac›n›z› koruman›za yard›mc›
olmak üzere kullan›lm›flt›r. 

NOT
Bafll›¤› ise arac›n›z› kullan›rken size
yard›mc› olabilecek önemli bilgileri ya
da tavsiyeleri vermek için kullan›lm›flt›r.  

ww UYARI
Kaza ya da yaralanma olas›l›¤›n› azalt-
man›za yard›mc› olmak amac›yla veril-
mifltir. 

• Bu k›lavuzda yer alan tüm bilgiler ve
teknik özellikler bas›m tarihinde geçerli
bilgilerdir. Daihatsu önceden haber ver-
meksizin de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl›
tutar. 

• Bu k›lavuz tüm modeller için geçerlidir
ve opsiyonel olan donan›m da dahil ol-
mak üzere, her türlü donan›m› aç›kla-
maktad›r. Bu nedenle, k›lavuz içinde si-
zin Daihatsu’nuzda bulunmayan dona-
n›m özellikleriyle de karfl›laflabilirsiniz.
Ayr›ca, kullan›lan flekiller genellikle sol-
dan direksiyonlu araçlara aittir. 

• Kullan›m k›lavuzunda geçen “yetkili
Daihatsu servisi ya da di¤er profesyo-
nel servis ” ifadesi sadece Avrupa pa-
zar›nda geçerlidir. Di¤er bölgelerde sa-
dece “yetkili Daihatsu servisi” olarak
belirtilmifltir.

• Arac›n›z› satarken bu k›lavuzu da arac›-
n›zla birlikte teslim ediniz. Daihatsu’nu-
zun müstakbel sahibinin de k›lavuza ih-
tiyac› olacakt›r. 

• Bu k›lavuzda kullan›lan model ve motor
tipleri afla¤›da verilmifltir:

Model

J200
J210

Description

Type K3 engine (1,300 cc)
mounted vehicleJ211

Type 3SZ-VE engine (1,500 cc)
mounted vehicle

Engine

K3-VE

Description

1,300 cc EFI*1+DVVT*2 engine

3SZ-VE 1,500 cc EFI*1+DVVT*2 engine

*1 Electronic Fuel Injection
*2 Dynamic Variable Valve Timing 

i

K3-VE tipi motor (1.300 cc) 
bulunan araç

1.300 cc EFI*1+DVVT*2 motor

1.500 cc EFI*1+DVVT*2 motor

*1 Elektronik Yak›t Enjeksiyonu
*2 Dinamik De¤iflken Subap Zamanlamas›

3SZ-VE tipi motor (1.500 cc) 
bulunan araç

Tan›mModel

Tan›mMotor
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Bak›mla ilgili sorumluluklar›n›z

Belirtilen bak›m›n yapt›r›lmas› araç sahibi-
nin sorumlulu¤undad›r. Bölüm 13’te bak›m
gereksinimleri ile ilgili bilgi verilmifltir. 

Araç tan›mlama numaras›

Araç tan›mlama (motor/flasi) numaras›,
flekilde gösterilen yerde bulunmaktad›r. 

Vehicle identification number

(GCC, AB ve Güney Afrika tiplerinde)

Araç tan›mlama numaras›, gösterge pane-
linin sol üst kenar›na yerlefltirilmifltir. 

Vehicle identification number

ii

Araç tan›mlama numaras›

Araç tan›mlama numaras›
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Üretici plakas› (AB, Cezayir ve Güney
Afrika tipleri hariç)

Referans olarak araçta bulunan üretici
plakas›nda menflei ülke yaz›l›d›r.

(AB, Cezayir ve Güney Afrika tipleri)

Manufacturer’s plate

iii

Üretici plakas›
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Sertifikasyon plakas› 
(GCC tiplerinde)

Üretim y›l› ve ay› için, araç üzerinde bulu-
nan sertifikasyon plakas›na bak›n›z. 

Certification regulation plate

Motor numaras›

Motor numaras› ve tipi flekilde gösterilen
yerlerde bulunmaktad›r. 

Engine number
Front of vehicle

iv

Sertifikasyon plakas›
Arac›n önü

Motor numaras›
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Front of vehicle

Engine number

Engine type

v

Arac›n önü

Motor numaras›

Motor tipi
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Approval number of keyless entry

We,
Manufacturer s Name:
Manufacturer s Address:

Tokai Rika Co., Ltd.
260, Toyota 3-chome, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi-ken, 480-0195, Japan

hereby declare under our sole responsibility that the product:

Product Name:
Product Model:

Remote Keyless Entry System
CO1SA

to which this declaration reletes is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE
Directive (1999/5/EC). The product is compliant with the following standards and / or other normative documents:

Saftey:
EMC:
Spectrum:

EN60950-1
EN301 489-1 & -3
EN300 220-3

*CE mark

*Member states with restrictive use
EU and EFTA
None

Supplementary infomation:

Data:

Signature:

Position of the signatory: Tadashi Wakiya

General Manager, Erectronics Engineering Div.

R & T T E  D e c l a r a t i o n  o f  C o n fo r m i t y

*Member states intended for use

Anahtars›z girifl sistemi numara onay›

R&TTE Uyumluluk Bildirimi
Afla¤›da ad› ve adresi bulunan flirketimiz,
fiirket: Tokai Rika Co., Ltd..
Adres: 260, Toyota 3-chome, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi-ken, 480-0195, Japan

bu bildirinin R&TTE (1999/5/EC) no’lu Yönetmeli¤inin gerektirdikleri ve di¤er ilgili hükümleri ile uyumlu oldu¤unu bildirdi¤i afla¤›daki ekipman,

Ürün ad›: Anahtars›z Girifl Sistemi
Ürün Modeli: CO1SA

afla¤›daki standartlar ve/veya di¤er normatif belgeler ile uyumludur.

Güvenlik: EN60950-1
EMC: EN301 489-1 & -3
Spektrum: EN300 220-3

‹lave Bilgi:

*CE Mark

AB ve EFTA

Yok

Veri: 31 Ekim 2005

Genel Müdür, Erectronics Engineering Div.

Tadashi Wakiya

‹mza:

‹mza sahibi:
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vii

Immobilizer (Elektronik Motor Kilidi) Sistemi Numara Onay›

Tokai Rika Co., Ltd., bu ‹mmobilizer Modeli RI-23GDH’nin 1999/5/EC  no’lu Yönetmeli¤inin gerektirdikleri ve di¤er ilgili hükümleri ile
uyumlu oldu¤unu iflbu belgeyle bildirir.

We,
Manufacturer’s Name:
Manufacturer’s Address:

Tokai Rika Co., Ltd.
260, Toyota 3-chome, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi-ken, 480-0195, Japan

hereby declare under our sole responsibility that the product:

Product Name:
Product Model:

Immobilizer
RI-23GDH

to which this declaration reletes is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE
Directive (1999/5/EC). The product is compliant with the following standards and / or other normative documents:

Saftey:
EMC:
Spectrum:

EN60950-1
EN301 489-1 & -3
EN300 330-3

*CE mark

*Member states with restrictive use
EU and EFTA
None

Supplementary infomation:

Data:

Signature:

Position of the signatory: Tadashi Wakiya

General Manager, Erectronics Engineering Div.

R & T T E  D e c l a r a t i o n  o f  C o n fo r m i t y

*Member states intended for use

R&TTE Uyumluluk Bildirimi
Afla¤›da ad› ve adresi bulunan flirketimiz,
fiirket: Tokai Rika Co., Ltd..
Adres: 260, Toyota 3-chome, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi-ken, 480-0195, Japan

bu bildirinin R&TTE (1999/5/EC) no’lu Yönetmeli¤inin gerektirdikleri ve di¤er ilgili hükümleri ile uyumlu oldu¤unu bildirdi¤i afla¤›daki ekipman,

Ürün ad›: ‹mmobilizer (Elektronik Motor Kilidi)
Ürün Modeli: RI-23GDH

afla¤›daki standartlar ve/veya di¤er normatif belgeler ile uyumludur.

Güvenlik: EN60950-1
EMC: EN301 489-1 & -3
Spektrum: EN300-330-3

‹lave Bilgi:

*CE Mark

*Kullan›c› üye ülkeler

*Kullan›m› s›n›rl› ülkeler

AB ve EFTA

Yok

Veri: 31 Ekim 2005

Genel Müdür, Erectronics Engineering Div.

Tadashi Wakiya

‹mza:

‹mza sahibi:
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D›fl görünüfl

x

Rear window defogger (page 4-6)

Back door (page 2-11)

Towing hook (page 11-20)

Light bulb (page 14-29)

Tire (page 14-41)
Outside mirror (page 8-1)

Door (page 2-5)

Fuel filler (page 2-12)

Towing hook (page 11-19)

Front wiper (page 4-5, 14-27)

Rear wiper (page 4-6, 14-28)

Hood (page 2-9)

Arka cam rezistans› (sayfa 4-6) Arka silecek (sayfa 4-6, 14-28)

Ön silecek (sayfa 4-5, 14-27)

Kap› (sayfa 2-5)

Aynalar (sayfa 8-1)
Lastikler (sayfa 14-41)

Kaput (sayfa 2-9)Çekme kancas› (sayfa 11-19)

Far ampulü (sayfa 14-29)

Çekme kancas› (sayfa 11-20)

Yak›t deposu kapa¤› (sayfa 2-12)

Bagaj kap›s› (sayfa 2-11)
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Kabin içi görünüfl

xi

Power window (page 2-8) Door lock (page 2-5)

Sun visor (page 9-5)

Shift lever
(page 10-2, 10-4)

Parking brake lever (page 10-13)Front seat (page 3-1)Rear seat (page 3-4)

Seat belt (page 3-7)Emniyet kemeri (sayfa 3-7) Otomatik cam (sayfa 2-8) Kap› kilidi (sayfa 2-5)

Günefl siperli¤i 
(sayfa 9-5)

Vites kolu 
(sayfa 10-2, 10-4)

Arka koltuk (sayfa 3-4) Ön koltuk (sayfa 3-1) El freni kolu (sayfa 10-13)
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1 Merkez diferansiyel kilidi dü¤mesi
(sayfa 4-9)

2 Çekifl kontrol dü¤mesi (sayfa 4-10)
D.A.C. dü¤mesi (sayfa 4-11)

3 Çok amaçl› bilgi ekran› seçim dü¤mesi
(sayfa 5-19)

4 Far kolu (sayfa 4-3)
Sis far› dü¤mesi (sayfa 4-7)

5 Gösterge paneli (sayfa 5-1)
6 Ön cam silece¤i ve y›kama kolu 

(sayfa 4-5)
7 Radyo kontrol paneli (sayfa 7-4, 7-10)
8 Dörtlü flaflör dü¤mesi (sayfa 4-5)
9 Arka cam rezistans› dü¤mesi 

(sayfa 4-5)
Kalorifer ya da klima kontrol paneli
(sayfa 6-1, 6-7)

! Torpido gözü (sayfa 9-6)
Hava yast›¤› açma/kapatma dü¤mesi
(3-48)

xii

Left hand drive vehicles

Right hand drive vehicles

Soldan direksiyonlu
araç

Sa¤dan direksiyonlu araç

Gösterge panelinin genel görünümü
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" Far ayar dü¤mesi (sayfa 4-4)
# Kaput açma kolu (sayfa 2-9)
$ Ayna kumanda dü¤mesi (sayfa 8-1)
% Sigorta kutusu (14-14)

Eflya gözü (sayfa 9-6)
& Direksiyon ayar› (sayfa 9-3)
' Ön cam buz çözücü dü¤mesi 

(sayfa 4-7)
( Koltuk ›s›tma dü¤mesi (sayfa 4-11)
) Harici girifl terminali (sayfa 7-25)
* Güç prizi (sayfa 4-12)

xiii
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BBööllüümm 11
A AArraacc››nn››zzllaa  iillggiillii  öözzeell  tteeddbbiirrlleerr
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Katalitik konvertör ......................................................................1–2
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Yak›tla ilgili tavsiyeler.................................................................1–4
Arac›n›zda yap›lacak modifikasyonlar ......................................1–4
Arac›n›za elektronik cihazlar›n tak›lmas›/kullan›lmas›.............1–4
Rodaj periyodu............................................................................1–5
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Kablosuz bir seti takarken .........................................................1–5
Akü (AB uyumlu araçlar için) ....................................................1–6
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Motordaki egzoz gaz›

Arac›n›z›n içine egzoz gaz› girdi¤inden
flüphe ediyorsan›z, bu s›z›nt›n›n nedenini
bulunuz. Bu sorunu derhal gidermeniz ge-
rekir. 
Arac›n›z› bu koflullar alt›nda kullanman›z
gerekiyorsa, tüm camlar› sonuna kadar
aç›n›z. 
Egzoz gaz› s›z›nt›s›n› önlemek için, afla¤›-
daki tedbirleri uygulay›n›z.

Bak›m;
Motor egzoz sisteminin, araç gövdesinin
ve havaland›rma sisteminin daima do¤ru
çal›flma koflullar› alt›nda çal›flacak flekilde
muhafaza edilmesi gerekir. Egzoz siste-
minde gevflek ba¤lant›lar ya da delikler bu-
lunmad›¤›ndan emin olunuz. Afla¤›daki du-
rumlarda, egzoz sisteminin ve araç gövde-
sinin kalifiye tamirhanelerde kontrol ettiril-
mesi tavsiye edilmektedir: 

ww UYARI
Egzoz gaz›n› teneffüs etmeyiniz.
Egzoz gaz› renksiz, kokusuz ve zehirli
bir gaz olan karbonmonoksit içerir. Bu
gaz›n teneffüs edilmesi, bilinç kayb›na
ve hatta ölüme yol açabilir.

• Arac›n›z ya¤ de¤iflimi için lifte al›nd›¤›n-
da

• Egzoz sesinde bir de¤ifliklik oldu¤unu
fark etti¤inizde

• Egzoz sisteminde bir hasar meydana
geldi¤inde ya da sistem pasland›¤›nda

• Arac›n›z› çarpt›¤›n›zda
Ayr›ca, Bölüm 13’teki bak›m program›n› ta-
kip ediniz. 

Havaland›rma sistemi;
Arac›n›zdaki havaland›rma sisteminin dai-
ma sorunsuz flekilde çal›flmas›n› sa¤lamak
için ön cam›n önünde yer alan hava girifl
kanallar›n›n kar, yaprak ve benzer madde-
lerden temiz tutulmas› gerekir. 

Günlük kullan›m;
Araç park halindeyken ya da hareket halin-
de de¤ilken motoru uzun süreler boyunca
rölantide çal›flt›rmaman›z› tavsiye ederiz. 
Egzoz sisteminin bak›m›n›n yap›lmamas›
ya da sistemde hasarlar bulunmas› nede-
niyle arac›n›z›n içine karbonmonoksit s›za-
bilir.
Gereken durumlar d›fl›nda, arac›n›z› garaj-
da ya da kapal› mekanlarda çal›flt›rmay›-
n›z.

Kar ya da di¤er maddelerin, egzoz gaz›n›n
arac›n alt›nda birikmesine neden olacak
flekilde egzoz borusu etraf›nda birikmedi-
¤inden emin olunuz. 
Araç içinde uyuyaca¤›n›z zaman daima
motoru durdurunuz. Motor çal›fl›r durumda
iken araç içinde uyursan›z, kazayla vites
kolunu hareket ettirerek veya gaz pedal›na
basarak kazaya veya motorun afl›r› ›s›n-
mas›ndan dolay› yang›na sebep olabilirsi-
niz. Ayr›ca, araç havaland›rmas› iyi olma-
yan bir yerde park edilirse, egzoz gazlar›
arac›n içine girebilir. 

A

1–1
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Katalitik konvertör

Katalitik konvertör, egzoz gaz› içindeki zarar-
l› maddeleri azaltmak üzere egzoz sistemine
tak›lm›fl olan bir emisyon kontrol cihaz›d›r. 

ww UYARI
• Motor çal›fl›yorken egzoz sistemi ›s›-

n›r ve s›cak egzoz gaz› d›flar› at›l›r. 
• Arac›n›z› park ederken, arac›n arka

k›sm›n›n tahta ya da kontraplak gibi
yanma ihtimali olan maddelerden en
az 30 cm uzak olmas›na dikkat edi-
niz. Daha az mesafe bu maddelerin
renk atmas›na ya da deformasyonu-
na ve hatta egzoz gaz›ndan kaynak-
lanan yang›nlara yol açabilir. 

Catalytic converter

ww D‹KKAT
Katalitik konvertör içinde yüksek mik-
tarda yanmam›fl gaz birikmesi konvertö-
rün afl›r› ›s›nmas›na ve yang›na yol aça-
bilir.
Bu ve benzeri hasarlar› önlemek için
afla¤›dakilere dikkat ediniz;
• Arac›n›z›, yak›t seviyesi çok düflük-

ken kullanmay›n›z.
• Motoru 10 dakikadan daha uzun bir

düre yüksek rölantide, 20 dakikadan
daha uzun bir süre rölantide çal›flt›r-
may›n›z. 

• Motoru çal›flt›rmak için asla arac› it-
meye ya da çekmeye kalkmay›n›z.

• Araç hareket halindeyken konta¤›
kapatmay›n›z.

• Motora afl›r› yüklenmeyiniz.
• Sadece kurflunsuz benzin kullan›n›z. 

• Arac›n›z› tutuflma ihtimali olan
maddeler (ör. kuru ot, yaprak, ka¤›t
ya da hal› vb.) bulunan alanlarda
sürmeyiniz ve park etmeyiniz.

• Ayr›ca insanlar› ve yan›c› maddeleri
egzoz sistemine yaklaflt›rmay›n›z. 

Motorun, katalitik konvertörün ve emisyon
kontrol sisteminin sorunsuz flekilde çal›fl-
mas›n› sa¤lamak için Daihatsu bak›m
program›nda belirtilen periyodik bak›m ara-
l›klar›na uyunuz. 
Motor güç çal›fl›rsa, s›k s›k stop ederse,
h›zlanma s›ras›nda vuruntu ya da gürültü
yaparsa, arac›n›z› kontrol ettirmek için der-
hal bir yetkili Daihatsu servisine ya da di¤er
profesyonel servise götürünüz. 

A

1–2

Katalitik konvertör
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Emniyetiniz için

Daihatsu, arac›n›z›n kapasitesinin tümünü
sonuna kadar kullanman›z› arzu etmektedir.
Ayn› zamanda sa¤duyunuzu bir güvenlik
unsuru olarak kullanman›z› ve arac›n›z›
sa¤duyulu bir flekilde kullanman›z› da arzu
etmektedir. Sa¤duyulu sürüflün önemli bir
unsuru, kullan›lan arac›n kapasitesinin ve
s›n›rlar›n›n ö¤renilmesi ve farkl› amaçlara
yönelik olarak tasarlanm›fl araçlar›n farkl›
flekillerde kullan›laca¤›n›n anlafl›lmas›d›r. 
Bu k›lavuzda yer alan tüm UYARI, D‹KKAT
ve NOT bafll›klar›n› dikkatli okuyunuz. 

Arac›n›z yerden mesafesi yüksek, iz aç›kl›-
¤› düflük araç s›n›f›nda yer almaktad›r.
Özel tasar›m karakteristikleri sayesinde bu
s›n›ftaki araçlar, normal araçlara oranla da-
ha yüksek bir a¤›rl›k merkezine sahiptirler. 

ww UYARI
• Tüm yolcular›n emniyet kemeri tak-

mas›n› tavsiye ederiz (bkz “Emni-
yet kemerleri”).

• Alkol ya da ilaç ald›ktan sonra araç
kullanman›n tehlikeli oldu¤unu
unutmay›n›z. 

• Trafik kurallar›na uyunuz.
• Herhangi bir donan›m› ya da meka-

nizmay› araç d›fl›ndan kullanmaya
çal›flmay›n›z. 

Yerden mesafenin yüksek olmas›n›n bir
avantaj›, yolun daha rahat bir flekilde görül-
mesi ve bu flekilde yolla ilgili sorunlar›n ön-
ceden belirlenmesidir. Bu s›n›ftaki araçlar vi-
rajlar› standart iki tekerlekten  çekiflli araçlar-
la ayn› h›zlarda alacak flekilde tasarlanma-
m›flt›r. Benzer flekilde yere yak›n spor oto-
mobiller de, arazi koflullar›nda tatminkar so-
nuçlar verecek flekilde tasarlanmam›flt›r. 

Sizin arac›n›z›n üreticisinden iyi bir otomo-
bil yaratmas›n› bekledi¤iniz gibi, arac›n›z›n
üreticisi ve di¤er sürücüler de sizden iyi bir
sürücü olman›z› beklemektedirler. 

A
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bu gibi durumlarda arac›n›z› daha
yavafl sürünüz. 

• Dik rampalarda ya da tepelerde ara-
c›n›z› çapraz flekilde sürmeye ya da
döndürmeye çal›flmay›n›z. Bu du-
rum, arac›n çekiflten düflmesine,
yanlara do¤ru kaymas›na ve hatta
devrilmesine neden olabilir. 

• Rampa ç›karken ya da inerken arac›
dosdo¤ru yukar› ya da afla¤› sürü-
nüz. Motor stop ederse, arac› dön-
dürmeye çal›flmay›n›z. Bu gibi du-
rumlarda, araç vitesteyken geri geri
güvenli bir noktaya kadar inmenizi
tavsiye ederiz. Bu uyar›n›n dikkate
al›nmamas›, direksiyon hakimiyeti-
nin yitirilmesine ve hatta arac›n dev-
rilmesine neden olabilir. 

• Arac› engebeli zeminlerde kullan›r-
ken, arac›n z›plamas›n› ve alt›n› vur-
mas›n› önlemek için h›z›n›z› azalt›-
n›z. Bu uyar›n›n dikkate al›nmamas›,
arac›n alt›n›n hasar görmesine, haki-
miyetin yitirilmesine veya arac›n
devrilmesine neden olabilir. 

ww UYARI
Ciddi yaralanma ve araçta meydana ge-
lebilecek maddi hasar riskini asgariye
indirmeye yard›mc› olmak için;
• Mümkün oldu¤u ölçüde, keskin dö-

nüfllerden ve ani manevralardan
kaç›n›n›z. Bu tipteki di¤er araçlarda
oldu¤u gibi, arac›n do¤ru flekilde
kullan›lmamas›, direksiyon hakimi-
yetinin kaybedilmesine veya arac›n
takla atmas›na neden olacakt›r. 

• Daihatsu’nuzun tavan›na yük ya da
ekstra a¤›rl›k yerlefltirmemeye dik-
kat ediniz. Bu, arac›n a¤›rl›k merke-
zinin yüksekli¤ini de¤ifltirecek ve
hakimiyeti güçlefltirecektir. 

• Güçlü yan rüzgarlar arac›n den-
gesinin bozulmas›na yol açabilir.
Bu tip koflullar›n arac›n›z üzerinde-
ki etkilerini asgariye indirmek için
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Yak›tla ilgili tavsiyeler

(AB özellikleri hariç)
Sadece 90 ya da daha yüksek oktanl›
kurflunsuz benzin kullan›n›z.
(AB özellikleri için)
Sadece 95 ya da  daha yüksek oktanl›
kurflunsuz benzin kullan›n›z.

ww D‹KKAT
Daihatsunuzda sadece kurflunsuz ben-
zin kullan›lmas› gerekir. 
(Kurflunlu benzinli motor tiplerinde)
90 ya da daha yüksek oktanl› kurflunlu ya
da kurflunsuz benzin kullan›n›z.

Arac›n›zda yap›lacak 
modifikasyonlar

Daihatsu’nuzda hiçbir zaman modifikasyon
yapt›rmay›n›z.
Arac›n›zda yap›lacak modifikasyonlar ara-
c›n performans›n›, emniyetini ya da daya-
n›kl›l›¤›n› olumsuz yönde etkileyebilir ve
hatta yasalar›n ihlaline bile neden olabilir.
Modifikasyondan kaynaklanan hasar ya da
performans kayb› garanti kapsam› d›fl›nda
kalabilir.
Ayr›ca, araç üzerinde yap›lacak modifikas-
yonlar hakimiyet kayb›na, kazalara ya da
ciddi yaralanmalara yol açabilir. 

Arac›n›za elektronik cihazlar›n
tak›lmas›/bunlar›n kullan›lmas›

Telsiz, cep telefonu veya bilgisayar gibi
güçlü elektromanyetik dalgalar üretmesi
muhtemel cihazlar› arac›n›za takmadan ve
arac›n›zda kullanmadan önce Daihatsu
bayisine dan›fl›n›z. 
Bu gibi elektronik donan›m›n üretti¤i elek-
tromanyetik dalgalar arac›n›zdaki EFI
(elektronik yak›t enjeksiyonu) ve ABS (kilit-
lenme önleyici fren sistemi) gibi sistemleri
olumsuz yönde etkileyerek bunlar›n hatal›
çal›flmas›na neden olabilir.

A
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Rodaj periyodu

Yeni araçlarda yüksek olan iç sürtünme,
tüm hareketli parçalar›n birbirlerine al›flma-
s›na ba¤l› olarak yavafl yavafl azalacakt›r. 
Arac›n›z›n gelecekteki performans›n› ve
yak›t ekonomisini artt›rmak için ilk 1600 km
(1000 mil) boyunca afla¤›daki tedbirleri uy-
gulaman›z› tavsiye ederiz. 
• 90 km/s’nin (50 mph) üzerine ç›kmay›-

n›z.
• Arac›n›z›, ister düflük ister yüksek ol-

sun, sabit h›zda uzun süre kullanmay›-
n›z.

• Gaz pedal›na sonuna kadar basarak
kalk›fl yapmay›n›z.

• Özellikle ilk 300 km (200 mil) boyunca
acil durumlar d›fl›nda, ani frenlerden ka-
ç›n›n›z.

Anten

ww D‹KKAT
• Afla¤›daki durumlarda anteni kapat-

mal›s›n›z:
• Arac›n›z› otomatik y›kama makine-

sinde y›katmadan önce 
• Arac›n›z› alçak tavanl› bir garaja

park etmeden önce
• Arac›n›z›n örtüsünü örtmeden önce

• Lütfen radyoyu kullanmad›¤›n›z za-
manlarda anteni kapatmay› bir al›fl-
kanl›k haline getirin.

Tavan antenini sökmek ve takmak için Bö-
lüm 7’ye bak›n›z.

Kablosuz bir seti takarken

Radyo frekans› al›c›lar› için frekans bant-
lar›n›, güç seviyelerini, anten konumlar›n›
ve takma seçeneklerini do¤rulamak
amac›yla lütfen afla¤›da yaz›l› olan web
sitesine bak›n›z.

http://www.daihatsu.com/emc/

A
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Akü (AB uyumlu araçlar için) 

Arac›n›z aküler ve/veya akümülatörler içe-
rir. Bunlar› çevreye zarar verecek flekilde
atmay›n›z; ilgili toplama noktalar›na götürü-
nüz (2006/66/EC Yönergesi).

A
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Anahtarlar (immobilizer sistemi
olmayan tiplerde)

Arac›n›zla birlikte iki anahtar verilmifltir.
Anahtar numaras›n›, arac›n›zla ilgili önemli
evraklarla birlikte saklaman›z› tavsiye
ederiz. 
Anahtar› içeride unutup kap›lar› kilitleme
ihtimaline karfl› daima yan›n›zda yedek bir
anahtar bulundurman›z› tavsiye ederiz. 
Anahtarlar›n›z› kaybederseniz, en yak›n
Daihatsu bayisiyle temasa geçiniz. 

Vehicles without keyless entry

Key number plate

NOT
Dört adet anahtar› uzaktan kumanda
sistemi ile kaydedebilirsiniz. 

Vehicles with keyless entry

Key number plate

‹mmobilizer sistemi

‹mmobilizer sistemi arac›n›z›n çal›nmas›n›
önlemeye yönelik olarak gelifltirilmifl bir
tedbirdir. Anahtar konta¤a sokuldu¤unda,
anahtar›n plastik k›sm›nda bulunan bir ve-
rici araca elektrik sinyalleri gönderir. Daha
sonra, bu sinyal arac›n elektronik kontrol
ünitesinin haf›zas›nda kay›tl› bulunan kim-
lik kodu ile karfl›laflt›r›l›r. Anahtardan al›-
nan sinyal ile kay›tl› kimlik kodu uyufluyor-
sa, motor çal›flt›r›labilir. Aksi taktirde, mo-
tor çal›flt›r›lamaz. 

B
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Anahtar numaras›

Anahtar numaras›

Uzaktan kumandal› araçlarUzaktan kumandas›z araçlar
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Güvenlik göstergesi

Anahtar kontaktan ç›kart›ld›¤›nda güvenlik
göstergesi yanmaya bafllar. 
Ayr›ca kontak anahtar› “ON” konumundan,
“ACC” veya “LOCK” konumuna al›nd›¤›nda
ve 30 saniye boyunca bu konumda kald›-
¤›nda güvenlik göstergesi yanar.

Indicator light

Anahtarlar (immobilizer sistemi
olan tiplerde)

Arac›n›zla birlikte kodlanm›fl iki anahtar
verilmifltir. 
Motoru sadece bu iki anahtar› kullanarak
çal›flt›rabilirsiniz.

NOT
1. Yedek anahtarlardan birini kaybetti-

¤iniz için yeni bir yedek anahtar yap-
t›rmak istedi¤inizde, Daihatsu bayisi
di¤er anahtara ihtiyaç duyacakt›r. Bu
nedenle bir anahtar›n›z› güvenli bir
yerde saklay›n›z. Her iki anahtardaki
kimlik kodu immobilizer sisteminin
kaydedilmesine imkan sa¤layan bir
fonksiyona sahiptir. Yedek anahtar
yapt›rmak istedi¤inizde anahtar› ge-
tirmenizin nedeni budur. 

2. Anahtarlar›n›z› kaybetmeniz duru-
munda, derhal Daihatsu bayinizle te-
masa geçiniz.

ww UYARI
‹mmobilizer sistemi üzerinde herhangi
bir de¤ifliklik yapmay›n›z.

B
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Güvenlik göstergesi 

02  5/14/09  5:44 PM  Page 2



Yeni bir yedek anahtar yapt›rmak istedi¤i-
nizde, anahtar›n›z ile birlikte anahtar nu-
maras›n› Daihatsu bayisine getirmeniz ge-
rekmektedir. Bu nedenle, anahtar numara-
s›n›, arac›n›zla ilgili önemli evraklarla birlik-
te saklaman›z› tavsiye ederiz. 

Vehicles without keyless entry

Key number plate

w

NOT
En fazla dört adet yedek anahtar yapt›-
rabilirsiniz. 

Vehicles with keyless entry

Key number plate
www D‹KKAT

Anahtarlar›n plastik bafll›klar› içinde,
immobilizer sisteminin ayr›lmaz bir par-
ças› olan verici çipler yer almaktad›r. Bu
nedenle, anahtar› kullan›rken afla¤›daki
noktalara dikkat ediniz. 
1. Anahtar bafll›¤›n› elektromanyetik

dalgalar› önleyecek maddelerle (ör.
alüminyum k›l›flar) kaplamay›n›z. 

2. Anahtar› herhangi bir darbeye maruz
b›rakmay›n›z. 

3. Anahtar› uzun bir süre boyunca yük-
sek s›cakl›¤a maruz b›rakmay›n›z.
Örne¤in, anahtar› ön panel üzerinde,
uzun süre direkt günefl ›fl›nlar›na
maruz kalacak flekilde b›rakmay›n›z. 

4. Anahtar› asla suya sokmay›n›z ve
çamafl›r makinesinde y›kamay›n›z.

5. Anahtar› elektromanyetik bir nes-
neyle birlikte (ör. manyetik bilezik)
kullanmay›n›z. 

B
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Anahtar numaras›

Anahtar numaras›

Uzaktan kumandas›z araçlar Uzaktan kumandal› araçlar
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6. Anahtar›, yukar›daki flekilde gösteril-
di¤i biçimde, anahtarl›k halkas›
anahtar bafll›¤›n›n üzerine geçmifl
halde konta¤a sokmay›n›z. 

7. Anahtar›, yukar›daki flekilde gösteril-
di¤i biçimde, baflka bir anahtarla te-
mas eder halde konta¤a sokmay›n›z.

8. Anahtar bafll›¤›n› asla yukar›daki fle-
kilde gösterilen biçimde bükmeyiniz. 

B
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Kap› kilitleri

ww UYARI
• Kap›y› açmadan önce arac›n etraf›-

n›n güvenli olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. 

• Arac› hareket ettirmeden önce tüm
kap›lar›n güvenli bir flekilde kapan-
d›¤›ndan emin olunuz. Bu kap›lar-
dan herhangi birinin yanl›fll›kla
aç›lmas›n› ve araç içindekilerin
araçtan d›flar› düflmesini önleye-
cektir. 

• S›cak havalarda çocuklar› ya da
hayvanlar› araç içinde yaln›z b›rak-
may›n›z. Arac›n içindeki s›cakl›k
çok fazla artabilir.

Kap›lar› anahtarla kilitlemek/açmak için
Kap›y› kilitlemek için anahtar› arac›n ön
k›sm›na do¤ru, kilidi açmak için ise arac›n
arka k›sm›na do¤ru çeviriniz. 
Kap›y› açmak için kap› kolunu çekiniz.
Merkezi kilit bulunan araçlarda, sürücü ka-
p›s›n› kilitledi¤inizde ya da kilidi açt›¤›n›z-
da, di¤er tüm kap›lar da otomatik olarak ki-
litlenecek ya da kilitleri aç›lacakt›r. 

Front of vehicle

Outside
handle

Lock

Unlock

Kap›lar› kilit mandal›yla kilitlemek/aç-
mak için
Kap›y› kilitlemek için kilit mandal›n› afla¤›
do¤ru bast›r›n›z, açmak için yukar› do¤ru
çekiniz. Kap›y› açmak için iç kap› kolunu
kendinize do¤ru çekiniz. 
Kap›y›, kilit mandal› afla¤› bast›r›lm›fl hal-
deyken d›fl kap› kolunu çekip kap›y› kapa-
tarak da kilitleyebilirsiniz. 
Arka kap›y› kilitlemek için d›fl kap› kolunu
çekmenize gerek yoktur. 

Inside
handle

Front of vehicle Front of vehicle

Lock

Lock lever

Unlock

B
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Arac›n önü
Arac›n önü Arac›n önü

Aç›k

Kilit mandal›

Aç›k
D›fl kap›
kolu

‹ç kap› kolu

Kilitli

Kilitli
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Sürücü kap›s›n› kilitledi¤inizde ya da kilidi
açt›¤›n›zda, tüm kap›lar otomatik olarak ki-
litlenecek ya da kilitleri aç›lacakt›r. 

NOT
Anahtar›n›z› içerde unutmamaya dikkat
ediniz. 

Uzaktan kumandal› merkezi kilit

Kap›lar› anahtar kullanmadan kilitleyebilir
ya da kilitleri açabilirsiniz. 
Uzaktan kumanda üzerindeki LOCK/UN-
LOCK dü¤melerine bas›ld›¤›nda, bagaj ka-
p›s› da dahil olmak üzere tüm kap›lar kilit-
lenecek ya da kilitleri aç›lacakt›r. Uzaktan
kumanda anahtarl›k tipindedir, üzerine
anahtar›n›z› takabilirsiniz. 

ww D‹KKAT
• Baz› durumlarda, uzaktan kumanda

arac›n ortas›na 3 metreden daha
uzak bir mesafeden kullan›ld›¤›nda
düzgün çal›flmayabilir.  

w

• Baz› durumlarda, d›fl koflullar (ör.
elektrik santralleri, yüksek gerilim
hatlar›, yay›n istasyonlar› ve TV kule-
leri gibi güçlü elektrik dalgalar› bulu-
nan alanlar›n etraf›nda) nedeniyle
uzaktan kumanda düzgün çal›flma-
yabilir. 

• Uzaktan kumanda üzerinde hassas
elektronik parçalar yer almaktad›r.
Bu nedenle afla¤›daki noktalara dik-
kat ediniz. Bu noktalara dikkat edil-
memesi, ar›zalara yol açabilir.

• Uzaktan kumanday› asla darbelere
ya da bas›nca maruz b›rakmay›n›z. 

• Uzaktan kumanday› asla direkt gü-
nefl ›fl›nlar›na ya da yüksek s›cak-
l›¤a maruz b›rakmay›n›z. 

• Uzaktan kumandan›n içine su ka-
ç›rmamaya dikkat ediniz.

Kap›lar› uzaktan kumanda ile kilitlemek
için:
Tüm kap›lar›n kapat›ld›¤›ndan emin olduk-
tan sonra, uzaktan kumandan›n LOCK
dü¤mesine bas›n›z. Tüm kap›lar kilitlene-
cektir. 
Kap›lar›n kilitlendi¤ini onaylamak için dört-
lü flaflör lambalar› bir kez yan›p sönecektir. 

B
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Kap› kilitlerini uzaktan kumanda ile
açmak için:
Kap› kilitlerinin aç›lmas›ndan sonra dörtlü
flaflör lambalar› iki kez yan›p sönecek ve iç
ayd›nlatma 15 saniye boyunca yanacakt›r. 

ww D‹KKAT
• Kap›lardan biri aral›ksa ya da aç›ksa,

uzaktan kumanda kullan›lamaz. 
• Arac›n›zdan ayr›l›rken kap› kolunu

çekerek kap›lar›n kilitlenip kilitlen-
medi¤ini kontrol ediniz. 

• Anahtar kontaktayken, sizi bu du-
rumdan haberdar etmek üzere uzak-
tan kumanda çal›flmayacakt›r. 

• Kap› kilitlerinin uzaktan kumandayla
aç›lmas›ndan sonra geçen 30 saniye
içinde kap›lardan herhangi birinin
aç›lmamas› durumunda, tüm kap›lar
otomatik olarak yeniden kilitlenecek-
tir. 

• Bu fonksiyon kontakta anahtar olma-
d›¤›nda çal›fl›r.

Pilin de¤ifltirilmesi
Uzaktan kumanda içinde bulunan küçük pi-
lin kullan›m ömrü, günde 10 kez kap› kilit-
leme/kilit açma ifllemi yap›ld›¤› varsay›ld›-
¤›nda, yaklafl›k 2 y›l olacakt›r. (Bununla bir-
likte arac›n yeni olmas› durumunda, uzak-
tan kumandadaki pilin ömrü daha k›sa ola-
bilir.)
Uzaktan kumanda düzgün çal›flm›yorsa ya
da hiçbir fonksiyonu yerine getirmiyorsa,
kumandan›n pili bitmifl olabilir. Lütfen bir
Daihatsu bayisine baflvurunuz.

Çocuk emniyet kilitleri

Çocuk emniyet kilitleri, iç kap› kolunun çe-
kilmesi sonucu kap›lar›n yanl›fll›kla aç›lma-
s›n› önlemek üzere kullan›l›r. Kap›n›n kilitli
kalmas› için çocuk emniyet kilidi mandal›n›
LOCK konumuna getiriniz. Bu konumda
kap› sadece d›flar›dan aç›labilir. Arac›n›z-
da çocuk bulundu¤u zamanlarda çocuk
emniyet kilidini kullanman›z› tavsiye ederiz.

Lock

Free

B

2–7

Aç›k

Kilitli
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Otomatik camlar 

ww UYARI
Ciddi yaralanmalar› önlemek için
afla¤›daki uyar›lara dikkat ediniz:
• Sizin ya da araç içindeki di¤er

kiflilerin ellerinin, kafalar›n›n ya da
vücutlar›n›n di¤er k›s›mlar›n›n cam
taraf›ndan k›st›r›lmas›n› önlemek
için camlar hareket halindeyken
kendiniz de dahil olmak üzere araç
içindeki herkesin camlardan uzak
durmas›na dikkat ediniz. 

• Araç içinde çocuklar varken, sizin
gözetiminiz olmadan cam› aç›p
kapatmalar›na izin vermeyiniz.
Araç içinde çocuklar varken, cam
kilit dü¤mesini “KAPALI” konumu-
na getiriniz. 

NOT
Kontak anahtar› ON konumundayken
sürücü kap›s›nda bulunan ana
dü¤menin ve cam dü¤mesinin ›fl›¤›
yanar.

• Kontak anahtar› kontaktayken ço-
cuklar› araçta yaln›z b›rakmay›n›z.
Elektrikli camlar› kullan›p yaralana-
bilirler. 
Gözetim alt›nda olmayan çocuklar
ciddi kazalara sebep olabilirler.

Cam kilit dü¤mesi

Elektrikli camlar, kontak anahtar› ON konu-
mundayken kullan›labilirler.
Tüm camlara, sürücü kap›s›nda bulunan
ana kumanda dü¤mesi ile kumanda edile-
bilir. Cam kilit dü¤mesi KAPALI konumun-
dayken sürücü cam› d›fl›ndaki camlar aç›-
l›p kapat›lamaz. 
Cam dü¤mesinin lambas› yanmaz.

ON

OFF

Window lock switch

B

2–8

Cam kilit dü¤mesi
Aç›k

Kapal›
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Ana kumanda dü¤mesi

Cam› kapatmak için dü¤meyi yukar› do¤ru
çekiniz. Cam› açmak için dü¤meyi afla¤›
do¤ru bast›r›n›z. Cam, dü¤meye bast›¤›n›z
süre boyunca hareket edecektir. 
Dü¤meye tam olarak bas›ld›¤›nda, sürücü
cam› otomatik olarak aç›lacakt›r. Cam› dur-
durmak için dü¤meyi hafifçe yukar› çekiniz. 

Driver side

Front passenger
side

Rear passenger
sides

Cam dü¤mesi

Ön yolcu cam› ve arka camlar
Cam› kapatmak için dü¤meyi çekiniz.
Cam› açmak için afla¤› do¤ru bast›r›n›z.
Cam, dü¤meye bas›ld›¤› süre boyunca
hareket edecektir. 

Up

Down

Kaput

Kaputu açmak için
1. Gösterge panelinin sürücü taraf›nda, alt

k›s›mda bulunan kaput açma kolunu
kendinize do¤ru çekiniz. 

B

2–9

Yukar›

Afla¤›

Ön yolcu cam›

Sürücü cam›

Arka camlar
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2. Arac›n önüne geçiniz. Kaput mandal›n›
parmaklar›n›zla kald›rd›ktan sonra
kaputu aç›n›z.

ww D‹KKAT
• Kaputu asla silecek kollar› kald›r›l-

m›fl haldeyken açmay›n›z. Kaput çizi-
lebilir ya da silecek kollar› hasar gö-
rebilir. 

• Kaputu açmak için alet kullanmay›-
n›z. Aletler kaput mandal›na zarar ve-
rebilir. 

w
w

Kaputu desteklemek için
Kaput destek çubu¤unu kaput üzerindeki
yuvaya sokunuz.

ww UYARI
Kaput destek çubu¤unu yuvaya
yerlefltirdikten sonra kaputu tafl›y›p ta-
fl›mad›¤›n› kontrol ediniz. Aksi taktir-
de, kaput aniden kapanabilir ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir. 

w
w

Kaputu kapatmak için
1. Bir elinizle kaputu tutarken, di¤er eliniz-

le kaput destek çubu¤unu yerine yer-
lefltiriniz. 

2. Kaputu indiriniz ve hafifçe afla¤› bast›r›-
n›z. 

w
w

B

2–10
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ww UYARI
• Yola ç›kmadan önce, kaputun ve

kaput mandal›n›n düzgün bir flekil-
de kapat›ld›¤›ndan emin olunuz.
Aksi taktirde, kaput yanl›fll›kla aç›-
larak sürücünün görüfl alan›n› ka-
patabilir. 

• Sürüfl esnas›nda kaputun düzgün
bir flekilde kapat›lmad›¤›n› fark
ederseniz arac›n›z› derhal emniyet-
li bir flekilde kenara çekiniz, arac›
durdurunuz ve kaputu kapat›n›z. 

Bagaj kap›s›

Kap›y› açmak/kapatmak için
Sürücü kap›s›n› kilitledi¤inizde veya
açt›¤›n›zda, arka kap› da otomatik olarak
kilitlenip aç›lacakt›r. 

Kap›y› açmak için
Arka kap› tutama¤›ndan çekerek arka
kap›y› aç›n.  

ww UYARI
Kesinlikle arka silecek yukar› kald›r›l-
m›fl konumda iken arka kap›y› açma-
y›n. 
Silecek lasti¤i yaralanman›za sebep
olabilir.

w

w

w

w

ww D‹KKAT
Bagaj kap›s› tamamen aç›ld›¤›nda, arka
fren lambalar›, arka lambalar, geri vites
lambalar›,  arka sinyal lambalar› ve
reflektörün kapanmas›na neden olur.
Böyle bir durumda, arac›n›z›n yolda
seyir halinde olan di¤er sürücüler
taraf›ndan görülmesini sa¤lamak için
ikaz reflektörü kullan›lmas› ya da di¤er
tedbirlerin al›nmas› gerekir. 

Kap›y› kilitlemek için
Bagaj kap›s› kapat›ld›¤›nda, bagaj bölme-
sindeki herhangi bir cisme çarpmayaca¤›n-
dan emin olunuz.

NOT
Anahtar›n›z› arac›n içinde unutmamaya
dikkat ediniz. 

ww UYARI
Sürüfl s›ras›nda bagaj kap›s›n› sürekli
kapal› tutunuz. Aksi taktirde zehirli eg-
zoz gaz› arac›n içine girerek ölüme ne-
den olabilir.

B
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Yak›t deposu kapa¤›

ww UYARI
• Benzin al›rken yang›n ç›kmas› ihti-

malini önlemek için motoru durdu-
runuz. Yak›t deposu yak›n›nda si-
gara içmeyiniz ve atefl yakmay›n›z.

• Arac›n›zda asla benzin tafl›may›n›z.
Benzin bidondan s›zarak bir patla-
maya ya da yang›na neden olabilir. 

Yak›t deposu kapa¤› açma kolu

Yak›t deposu kapa¤›n› açmak/kapamak
için:
Açmak için: 
Konsol kutusunda bulunan kolu okla gös-
terilen yönde hareket ettiriniz. 
Kapatmak için: 
Yak›t deposu kapa¤›n› d›flar›dan kapat›n›z. 
.

Yak›t deposu iç kapa¤› 

UNLEADEDFUEL

COMBUSTIBLE

SIN  PLOMOESSENCE  SANS

PLOMB

ALLEEN  LOODVRy

B L E I F R E I

ONLY
NUR

Open

Tether

Close

B

2–12

Ba¤lant›

Aç›k
Kapal›

ww UYARI
• Bas›nc›n kademeli bir flekilde bo-

flalmas› için kapa¤› yavafl yavafl
aç›n›z. Bu flekilde s›çrayan benzin
nedeniyle boya tabakas› ve cildiniz
üzerinde meydana gelebilecek ha-
sar› önleyebilirsiniz. 

• Benzinin s›çramas›n› önlemek için
kapa¤› s›k›ca kapat›n›z. 

• Sadece orijinal Daihatsu depo ka-
paklar› kullan›n›z. Aksi taktirde
benzin s›z›nt›s›yla karfl›laflabilirsi-
niz. 
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ww D‹KKAT
• Yak›t deposu kapa¤›n›n iç k›sm›na

yak›t bilgi etiketi yap›flt›r›lm›flt›r.
Sadece burada belirtilen talimata
uygun yak›t kullan›n›z.

• (AB özellikleri için)
‹ç kapa¤› ç›kart›rken ve takarken
ba¤lant› üzerinde afl›r› güç uygula-
may›n›z. 

w

Fuel information label
(except for EU specifications)

w

Fuel information label
(for EU specifications)

Kapa¤› açmak için
1. Kapa¤› açmak için saatin aksi yönünde

çeviriniz.
2. Kapa¤›, yak›t kapa¤›n›n üzerine yerlefl-

tirebilirsiniz.

Kapa¤› kapatmak için
Kapa¤› ses gelene kadar saat yönünde
çeviriniz.

w

UNLEADEDFUEL

COMBUSTIBLE

SIN
PLOMOESSENCE  SANS

PLOMB

ALLEEN
LOODVRy

B L E I F R E I

ONLY
NUR

B

2–13

Yak›t bilgi etiketi
(AB özellikleri hariç)

Yak›t bilgi etiketi
(AB özellikleri için)
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Yak›t kesme sistemi
Motor d›fltan gelen ciddi bir darbe nedeniy-
le durduysa, yak›t kesme sistemi devreye
girmifl olabilir. 
Yak›t kesme sistemi, motora yap›lan yak›t
sevkiyat›n› keserek yang›n gibi ikincil kaza-
lar›n meydana gelmesini önler. 

S›f›rlama yöntemi
Motoru tekrar çal›flt›rmadan önce yak›t s›-
z›nt›s› olmad›¤›ndan emin olun. Konta¤›n
“LOCK” konumunda oldu¤undan emin olu-
nuz. Daha sonra motoru çal›flt›rabilirsiniz. 

ww UYARI
Yak›t s›z›nt›s› olas›l›¤› varsa ya da
benzin kokusu al›yorsan›z, Daihatsu
bayisiyle temasa geçiniz.

B

2–14
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Koltuklar

Araç hareket halindeyken araç içindeki
herkesin koltuklar›nda düzgün bir flekilde
oturdu¤undan ve emniyet kemerini takt›-
¤›ndan emin olunuz. 

ww UYARI
Araç içindekiler koltuklar›na düzgün
flekilde oturmadan ve emniyet kemer-
lerini ba¤lamadan yola ç›kmay›n›z.
Yolculardan herhangi biri yat›r›lm›fl
koltukta, katl› haldeki bir koltuk min-
deri üzerinde ya da bagaj bölmesinde
oturuyorsa, yola ç›kmay›n›z. 
Bu uyar›n›n dikkate al›nmamas›, ani
bir durufl ya da çarp›flma an›nda ciddi
yaralanmalara neden olacakt›r. 

Ön koltuklar

Koltuk konumunu ayarlamak için:
Koltuk ayar kolunu kald›r›n›z ve üzerine bir
miktar vücut a¤›rl›¤› uygulayarak koltu¤u
arzu edilen noktaya kadar kayd›r›n›z.
Daha sonra kolu b›rak›n›z.

w

w
ww UYARI
• Ayarlama iflleminden sonra koltu-

¤u ileri-geri hareket ettirmeye çal›-
flarak yerine oturup oturmad›¤›n›
kontrol ediniz. 

• Koltuk yerine oturmad›ysa, yanl›fl-
l›kla hareket edebilir ve direksiyon
hakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir. 

• Koltu¤unuzu asla araç hareket ha-
lindeyken ayarlamaya çal›flmay›n›z.
Bu, direksiyon hakimiyetinin yitiril-
mesine ve bir kazaya yol açabilir. 

C

3–1
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Koltuk arkal›¤› aç›s›n› ayarlamak için:
Hafifçe öne e¤iliniz ve koltuk yat›rma kolu-
nu yukar› do¤ru çekiniz. Koltuk arkal›¤›n›
yavaflça arzu edilen aç›ya getiriniz. Daha
sonra kolu b›rak›n›z. 

ww UYARI
• Ayarlama iflleminin ard›ndan, vücut

a¤›rl›¤› vererek koltuk arkal›¤›n›n
yerine oturup oturmad›¤›n› kontrol
ediniz. Bu, koltuk arkal›¤›n›n yan-
l›fll›kla hareket etmesini ve direksi-
yon hakimiyetini kaybetmenize ne-
den olmas›n› önleyebilir. 

Reclining lever

• Koltuk arkal›¤›n›z› asla araç hare-
ket halindeyken ayarlamaya çal›fl-
may›n›z.  Bu, direksiyon hakimiye-
tinin yitirilmesine ve bir kazaya yol
açabilir.

• Bir çarp›flma an›nda emniyet keme-
rinin alt›ndan kayma riskini azalt-
mak için koltuk arkal›¤›n› gereken-
den daha fazla yat›rmay›n›z.

Sürücü koltu¤u yükseklik ayar›

Koltuk minderi kolu kald›rd›kça yükselir. 
Koltuk minderi kolu indirdikçe alçal›r. 

ww UYARI
Koltu¤unuzu asla araç hareket halin-
deyken ayarlamaya çal›flmay›n.  Bu,
direksiyon hakimiyetinin yitirilmesine
ve bir kazaya yol açabilir. 

lever

C
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Yat›rma kolu Kol
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Bafl destekleri

Yüksekli¤i ayarlamak için 
(ön bafl destekleri)
Bafl desteklerini çekerek kald›rabilirsiniz.
Bafl desteklerini indirmek için kilitleme dü¤-
mesine basarken bafl desteklerini de afla¤›
do¤ru bast›r›n›z. 
Bafl desteklerini, desteklerin üst k›s›mlar›
kulaklar›n›z›n üst k›sm›na yak›n olacak fle-
kilde ayarlay›n›z. 

Ç›kartmak için
Kilitleme dü¤mesine basarken bafl deste¤i-
ni yukar› do¤ru çekerek destekleri yerlerin-
den ç›kartabilirisiniz. 

ww UYARI
• Ayarlama iflleminin ard›ndan bafl

desteklerinin yerlerine oturup otur-
mad›¤›n› kontrol edin. Bu, bafl des-
te¤inin yanl›fll›kla hareket etmesini
ve direksiyon hakimiyetini kaybet-
menize neden olmas›n› önleyebilir.

• Arac›, bafl deste¤i sökülmüfl ya da
ayars›z haldeyken kullanmay›n.
Bafl destekleri beyin sars›nt›lar›na
karfl› ciddi bir koruma sa¤lamakta-
d›r. 

• Bafl destekleri en fazla korumay›
bafl›n›za yak›n olduklar›nda sa¤la-
maktad›rlar. Bafl destekleri ile bir-
likte yast›k kullan›lmas› tavsiye
edilmemektedir. 

• Sürücü bafl deste¤ini araç hareket
halindeyken ayarlamaya çal›flma-
y›n. Bu, direksiyon hakimiyetini
kaybetmenize ve bir kazaya neden
olabilir. 

• Bafl deste¤ini yanl›fl yönde yerlefl-
tirmeyin. Ters yönde yerlefltirilen
bafl deste¤i yerine oturmayacakt›r.

Koltuk ›s›t›c›s› 

Sürücü koltu¤unu ve ön yolcu koltu¤unu
›s›tmak için koltuk ›s›tma dü¤mesini “ON”
konumuna al›n›z. 

– Koltuk ›s›tma dü¤mesi için bkz Bölüm 4. 

C
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Arka koltuk

Koltuk arkal›¤› aç›s›n› ayarlamak için
Koltuk arkal›¤›n› hafifçe katlay›p yat›rma
kolunu yukar› çekiniz. Koltuk arkal›¤›n› ya-
vaflça istedi¤iniz konuma ayarlay›n›z. 
Ard›ndan kolu b›rak›n›z. 

ww UYARI
Ayarlama iflleminin ard›ndan, vücut
a¤›rl›¤› vererek koltuk arkal›¤›n›n yeri-
ne oturup oturmad›¤›n› kontrol edin.
Bu koltuk arkal›¤›n›n yanl›fll›kla hare-
ket etmesini ve ciddi bir yaralanmaya
neden olmas›n› önleyebilir. 

Reclining lever

Bafl destekleri

Ç›kartmak için
Kilitleme dü¤mesine basarken bafl deste¤i-
ni yukar› do¤ru çekerek destekleri yerlerin-
den ç›kartabilirisiniz. 

C

3–4

Yat›rma kolu

ww UYARI
• Arac›, bafl deste¤i sökülmüfl ya da

ayars›z haldeyken kullanmay›n.
Bafl destekleri beyin sars›nt›lar›na
karfl› ciddi bir koruma sa¤lamakta-
d›r. 

• Bafl destekleri en fazla korumay›
bafl›n›za yak›n olduklar›nda sa¤la-
maktad›rlar. Bafl destekleri ile bir-
likte yast›k kullan›lmas› tavsiye
edilmemektedir. 

• Bafl deste¤ini yanl›fl yönde yerlefl-
tirmeyin. Ters yönde yerlefltirilen
bafl deste¤i yerine oturmayacakt›r.

• Ba¤ deste¤inin kald›r›lm›fl flekilde
durdu¤undan emin olunuz.
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Arka koltu¤u katlamak için

1. Ön koltu¤u, arka koltu¤un minderi ön
koltu¤a temas etmeyecek flekilde ayar-
lay›n. 

2. Arka koltuk arkal›¤›n› katlamadan ya da
arka koltuk minderini kald›rmadan ön-
ce, emniyet kemerinin koltuk taraf›ndan
k›st›r›lmas›n› önlemek için kemeri ke-
mer ask›s›na do¤ru itin. 

Seat belt hanger

3. Koltuk arkal›¤›n› hafifçe katlay›p yat›r-
ma kolunu yukar› çekiniz. Koltuk arkal›-
¤›n› yavaflça istedi¤iniz konuma ayarla-
y›n›z. 

Reclining lever

4. Kay›fltan tutarak koltu¤u ileri do¤ru itin.

Belt

C

3–5

Kemer ask›s›

Yat›rma kolu Kay›fl
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5. Sabitleme kay›fl›n› ön koltuk bafl deste-
¤ine tak›n.

6. Kay›fl› gerdirin ve ön koltuk bafl deste-
¤ine tak›n.

7. Kay›fl› koltuk hareket etmeyecek flekil-
de sabitleyin.

Belt

Koltuk arkal›klar›n› normal konumlar›na
getirmek için:

NOT
K›rm›z› iflaret gözüküyorsa koltuk kil-
itlenemez. Önce kay›fl› çekin daha
sonra koltuk kilidini aç›n. Daha sonra
iflleminize devam edin.

Indicator

ww D‹KKAT
Arka koltu¤u kilitlerken  koltukta baflka
bir malzeme olup olmad›¤›n› kontrol
edin. Arada bir eflya varsa koltuk kilitle-
nemez. Ayr›ca hasara yol açabilir.

w

Holes

C
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Kay›fl

K›rm›z› iflaret

Delikler
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1. Sabitleme kay›fl›n› ç›kart›n.
2. Kay›fl› resimde görüldü¤ü gibi s›k›flma-

yacak flekilde yerlefltirin.
3. Koltu¤u geriye do¤ru kald›r›n.
4. Yat›rma kolunu çekerek koltu¤u kald›-

r›n.

Belt

w

w

ww D‹KKAT
Koltuklar› dik konuma getirirken, emni-
yet kemerlerini koltuk arkal›¤›na k›st›r-
mamaya dikkat edin. Kemerin k›st›r›lma-
s›, kemerin hasar görmesine ya da em-
niyet kemerinin koruyucu özelli¤inin
olumsuz yönde etkilenmesine neden
olabilir. 

ww UYARI
Afla¤›daki uyar›n›n dikkate al›nmama-
s› kaza ya da ani bir fren durumunda
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Bagaj bölmesinde kimsenin seya-

hat etmesine izin vermeyiniz. Ba-
gaj, yolculara uygun flekilde tasar-
lanmam›flt›r. 

• Bagaja, koltuk arkal›¤›n› aflacak fle-
kilde eflya yüklemeyiniz.

• Arka koltuk arkal›¤›n›n dik konuma
getirildi¤inden, yerine tam olarak
oturdu¤undan ve emniyet kemerle-
rinin yerlerinde oldu¤undan emin
olun. 

Emniyet kemerleriyle ilgili 
talimatlar

Daihatsu araç içindeki herkesin emniyet
kemerini düzgün flekilde takm›fl halde se-
yahat etmesini tavsiye etmektedir. Emniyet
kemerinden tam olarak faydalanmak için
afla¤›daki tedbirleri uygulay›n›z. Bu tedbir-
lerin uygulanmamas›, bir kaza ya da ani
fren halinde yaralanmalara neden olabilir.
Emniyet kemeri sistemini periyodik olarak
kontrol ediniz, düzgün çal›flmayan bir ke-
mer tespit ederseniz derhal bir Daihatsu
bayisine giderek sistemi kontrol ettiriniz. 

Çocuklar:
Çocuklar›n emniyet kemerleri ba¤lanm›fl
olarak arka koltukta oturmalar›n› tavsiye
ediyoruz. Kaza istatistikleri, çocuklar›n em-
niyet kemerleri ba¤lanm›fl arka koltukta
oturmalar› durumunda ön koltu¤a oranla
çok daha fazla emniyet alt›nda olduklar›n›
göstermifltir. 
• Çocuklar›n araç hareket halindeyken

aya¤a kalkmalar›na ya da dizleri üstün-
de durmalar›na izin vermeyiniz. 

• Çocuklar› kuca¤›n›za almay›n›z. Kaza
halinde, kuca¤›n›zdaki çocuk arac›n iç
k›sm›yla sizin vücudunuz aras›nda s›k›-
flabilir.

C

3–7

Kay›fl
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Minyon yap›l› kifliler ya da gençler:
Omuz kemerinin, ön koltukta oturan yolcu-
nun bo¤az›na ya da yüzüne temas etmesi
durumunda, kemeri koltukta oturan kifliye
uygun hale getirecek flekilde koltu¤u ileri
ya da geri kayd›r›n›z.

Hamile bayanlar:
Daihatsu emniyet kemeri kullan›lmas›n›
tavsiye etmektedir. Kucak kemeri, bel yeri-
ne kalça üzerinden ve emniyetli bir flekilde
geçirilmelidir. Tavsiyeleri için doktorunuza
baflvurun. 

Yaral› kimseler:
Daihatsu emniyet kemeri kullan›lmas›n›
tavsiye etmektedir. Tavsiyeleri için dokto-
runuza baflvurun.

• Emniyet kemerlerinin uygun koru-
may› sa¤layabilmeleri için koltukta
oturan kifliyi rahats›z etmeyecek
flekilde ve mümkün oldu¤unca s›k›
bir flekilde ayarlanmas› gerekir.
Gevflek bir kemer, koltukta oturan
kiflinin emniyetini önemli ölçüde
azaltacakt›r. 

• Kemerin cila, ya¤ ve benzeri kimya-
sal maddelerle, özellikle de akü asi-
diyle kirletilmemesine özen göste-
rilmelidir. Temizlik yumuflak sabun
ve su kullan›larak yap›lmal›d›r. Ke-
merin afl›nmas›, kirlenmesi ya da
hasar görmesi durumunda kemer
de¤ifltirilmelidir. 

• Kemer üzerinde gözle görülür bir
hasar olmasa dahi, ciddi bir kazada
kullan›lm›fl olan kemerin, tüm ilave
donan›m›yla birlikte de¤ifltirilmesi
gerekir. 

• Kemerler katlanm›fl ya da k›vr›lm›fl
halde tak›lmamal›d›r. 

• Her kemerin sadece bir kifli taraf›n-
dan kullan›lmas› gerekir. Bir yolcu-
nun kuca¤›nda bulunan çocukla
ayn› kemeri kullanmas› tehlikelidir. 

• Emniyet kemeri sistemi üzerinde
kullan›c› taraf›ndan, kemerin gev-
flekli¤i alacak flekilde gerilmesini en-
gelleyecek ya da kemerin gevflekli¤i-
nin giderilmesini sa¤layacak flekilde
ayarlanmas›n› önleyecek hiçbir de-
¤ifliklik ya da ilave yap›lmamal›d›r.  

• Omuz kemeri gö¤sünün üzerinden,
boynunun ya da yüzünün yak›n›n-
dan geçen hiçbir yolcunun emniyet
kemerini bu halde kullanmas›na izin
vermeyiniz. 

• Emniyet kemerini asla kolunuzun al-
t›ndan ya da s›rt›n›zdan geçecek fle-
kilde takmay›n›z. 

• Koltuk arkal›¤›n› gere¤inden fazla
yat›rmay›n›z. 

• Emniyet kemerini gözlük, mücevher,
kalem ya da anahtar gibi sert ya da
k›r›labilecek eflyalar üzerinden geçe-
cek flekilde ba¤lamay›n›z. 

• Kemeri, kal›n giysiler giymifl haldey-
ken ba¤lamay›n›z. Üzerinizdeki kal›n
k›yafetler, kemerin do¤ru flekilde ko-
numland›r›lmas›n› engelleyebilir. 

• Sistemi de¤ifltirmeyiniz ve sökmeyi-
niz.

C
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ww D‹KKAT
• Kemeri koltu¤a ya da kap›ya s›k›flt›-

rarak kemere ve kemer mekanizma-
s›na zarar vermemeye dikkat ediniz. 

• Temizlik için yumuflak sabun veya
›l›k su kullanabilirsiniz. Kemer üze-
rinde asla çamafl›r suyu, boya ya da
afl›nd›r›c› temizleyiciler kullanmay›-
n›z. Bunlar kemere ciddi flekilde za-
rar verebilir. Kemeri temizlemek için
sökmeyiniz. Tamamen kuruduktan
sonra kemerin toplanmas›na izin ve-
riniz. 

• Emniyet kemeri sisteminin ciddi bir
darbeye maruz kalmas› durumunda,
gözle görülür bir hasar olmasa dahi,
sistemin Daihatsu servisinde de¤ifl-
tirilmesi gerekir. 

3 noktadan ba¤lant›l› kilitli
toplay›c›l› tip emniyet kemerleri

Kemeri ba¤lamak için
Kemeri toplay›c›dan çekiniz ve kemer dilini
yerine oturdu¤una dair sesi duyana kadar
kemer tokas›n›n içine do¤ru itiniz. 

ww UYARI
Kemerin tam koruma sa¤layabilmesi
için kemer dili kemer tokas›na sokul-
duktan sonra ba¤lant›n›n düzgün yap›-
l›p yap›lmad›¤›n›n ve kemerin k›vr›l›p
k›vr›lmad›¤›n›n kontrol edilmesi gere-
kir. 

Kemeri ayarlamak için
Kemeri belinizden de¤il, kalçan›z›n müm-
kün oldu¤unca afla¤›s›ndan geçiriniz. Ke-
merin üzerindeki gevflekli¤i almak için ke-
merin omuz k›sm›n› kemer toplay›c› meka-
nizmaya do¤ru çekiniz. Emniyet kemerinin
boyunu ayarlamaya gerek yoktur, kemer
vücudun hareketlerine uygun flekilde uza-
yacak ve toplanacak, acil durumlarda (ani
fren, çarp›flma vb.) kilitlenecek flekilde ta-
sarlanm›flt›r. 

Take up
slack

Correct

Too high

C
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Kemeri açmak için
Toka üzerindeki ay›rma dü¤mesine bas›-
n›z. Kemer toplay›c›n›n kemeri tamamen
toplamas›n› bekleyiniz. Toplama ifllemi s›-
ras›nda kemerin bükülmemesine dikkat
ediniz. 

Push

Ayarl› emniyet kemeri ba¤lant›lar›

Yüksekli¤i ayarlamak için
Emniyet kemeri ba¤lant›s›n› afla¤› indir-
mek için ayar dü¤mesine basarak ba¤lan-
t›y› hareket ettirin. 
Emniyet kemeri ba¤lant›s›n› yukar› çekmek
için ayar dü¤mesine basarak ba¤lant›y› ha-
reket ettirin.
Omuz kemeri ba¤lant›s›n› afla¤› ya da yu-
kar› kayd›r›n. 
Kemer ba¤lant›s› dört farkl› kademeye ge-
tirilebilir. 

Push
Push

Pull

ww UYARI
Sürüfl s›ras›nda emniyet kemeri ba¤-
lant›s›n›n yanl›fll›kla hareket etmesini
önlemek için ayar iflleminin ard›ndan
omuz kemeri ba¤lant›s›n›n yerine otu-
rup oturmad›¤›n› kontrol edin. 

C
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3 noktadan ba¤lant›l› kilitli
toplay›c›l› tip emniyet kemerleri
(Ayr›labilir tip) 

Kemeri ba¤lamak için
1. Kemeri toplay›c›dan çekiniz ve sol

kemer dilini yerine oturdu¤una dair sesi
duyana kadar kemer tokas›n›n içine
do¤ru itiniz. 

2. Sa¤ kemer dilini klik sesi duyana kadar
tokan›n içine do¤ru itiniz.

ww UYARI
Kemerin tam koruma sa¤layabilmesi
için kemer dili kemer tokas›na sokul-
duktan sonra ba¤lant›n›n düzgün yap›-
l›p ya¤›lmad›¤›n›n ve kemerin k›vr›l›p
k›vr›lmad›¤›n›n kontrol edilmesi gerekir. 

     Left side      Right side

Kemeri ayarlamak için
Kemeri belinizden de¤il, kalçan›z›n müm-
kün oldu¤unca afla¤›s›ndan geçiriniz. Ke-
merin üzerindeki gevflekli¤i almak için ke-
merin omuz k›sm›n› kemer toplay›c› meka-
nizmaya do¤ru çekiniz. Emniyet kemerinin
boyunu ayarlamaya gerek yoktur, kemer
vücudun hareketlerine uygun flekilde uza-
yacak ve toplanacak, acil durumlarda (ani
fren, çarp›flma vb.) kilitlenecek flekilde ta-
sarlanm›flt›r. 

Take up�
slack

Correct

Too high

Kemeri açmak için
1. Sa¤ toka üzerindeki ay›rma dü¤mesine

bas›n›z. 
2. Arka koltu¤u ileri do¤ru ald›¤›n›zda

anahtar› sol tokaya sokun ve kemer
toplay›c›n›n kemeri tamamen toplama-
s›n› bekleyiniz. Toplama ifllemi s›ras›n-
da kemerin bükülmemesine dikkat edi-
niz. 

     Left side     Right side

C
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ww D‹KKAT
• Ayr›labilir tip emniyet kemeri kulla-

n›rken sol dilin tokayla ba¤l› oldu¤u-
nu kontrol edin. Ba¤l› de¤ilse emni-
yet kemeri ifllevini do¤ru bir flekilde
yerine getiremez. 

• Arka koltuk ileri al›nmad›kça sa¤ dili
tokadan ay›rmay›n.

Kullan›lmad›¤›nda emniyet kemeri tokas›n›
yuvas›nda tutun. 

2 noktadan ba¤lant›l› emniyet
kemeri

Kemeri ba¤lamak için
Kemer dilini yerine oturdu¤una dair sesi
duyana kadar kemer tokas›n›n içine do¤ru
itiniz. 

ww UYARI
Kemerin tam koruma sa¤layabilmesi
için kemer dili kemer tokas›na sokul-
duktan sonra ba¤lant›n›n düzgün yap›-
l›p yap›lmad›¤›n›n ve kemerin k›vr›l›p
k›vr›lmad›¤›n›n kontrol edilmesi gere-
kir. 

C
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Kemer konumunu ayarlamak için
Kemeri belinizden de¤il, kalçan›z›n müm-
kün oldu¤unca afla¤›s›ndan geçiriniz. Ke-
mer dilini kemer tokas›yla dik aç› olufltura-
cak flekilde tutunuz ve uzatmak ya da k›-
saltmak için kemeri bu haldeyken çekiniz. 

Wrong

Right

Extend

Shorten

Kemeri açmak için 
Toka üzerindeki ay›rma dü¤mesine bas›-
n›z. Emniyet kemeri kullan›lm›yorken, ke-
mer dilini kemer tokas›na sokunuz. 

ww D‹KKAT
Emniyet kemerinin hasar görmesini ön-
lemek için kemerin kap›ya ya da koltuk
arkal›¤›na s›k›flmamas›na dikkat ediniz. 

NOT
2 noktal› emniyet kemeri kullan›ld›¤›nda
arka koltuklar kald›r›lm›fl durumda ol-
mal›d›r. Sa¤ veya sol koltuktan biri katl›
olmas› halinde emniyet kemeri dolay›-
s›yla koltuk kullan›lamaz.

C
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Emniyet kemeri uyar› lambas›  

Sürücü

Sürücü emniyet kemeri ba¤l› de¤ilse,
sürücü kemerini ba¤layana kadar uyar›
lambas› yanacakt›r. 

Yolcu

Ön yolcu koltu¤u yolcu alg›lama sensörü,
yolcuyu alg›lad›¤›nda yolcu kemerini
ba¤layana kadar uyar› lambas› yanacakt›r. 

NOT
• Sensör yolcuyu ön yolcu koltu¤unun

arka taraf›na belli bir miktar a¤›rl›k
uyguland›¤›nda alg›lar. Bu nedenle
koltu¤a bir eflya koyuldu¤unda uyar›
lambas› yan›p sönecektir.

• Ön yolcu koltu¤una minder konul-
mas› halinde a¤›rl›k yay›l›r ve sensör
koltuktaki yolcuyu alg›layamayabilir.

C
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Emniyet kemeri uyar› sinyali 
Araç 20 km/s ya da daha yüksek bir h›zda
kullan›rken emniyet kemeri ba¤l› de¤ilse
uyar› sinyali iki dakika boyunca emniyet
kemerinin tak›l› olmad›¤›n› hat›rlatmak
üzere devreye girer.

Ön emniyet kemeri gericileri 

Emniyet kemeri gericileri, önden fliddetli
çarp›flma durumlar›nda devreye girecektir.
Sürücünün ve ön yolcunun bedenlerinin
üst k›s›mlar›n›n sabit bir flekilde yerlerinde
tutulabilmesi için emniyet kemeri, kemer
toplay›c› taraf›ndan h›zl› bir flekilde topla-
nacakt›r. Emniyet kemeri gericileri devreye
girdi¤inde, gericilerden ses ve koku gele-
cektir. 
Emniyet kemeri ba¤l› olmad›¤›nda da ön-
den bir darbede emniyet kemeri gericileri
devreye girer. 
Ayr›nt›lar için hava yast›¤› bölümüne
bak›n›z. 

NOT
Arac›n›zdaki emniyet kemeri gericileri
kullan›lm›flsa, gerici tertibat›n› Daihatsu
yetkili servisinde de¤ifltirtmeniz gerekir. 

ww UYARI
• Emniyet kemeri toplay›c›s›n›, emni-

yet kemeriyle ilgili di¤er parçalar›
ve süspansiyon sistemini de¤ifltir-
meyiniz. Bu tip de¤ifliklikler, emni-
yet kemeri gericilerinin etkinli¤ini
azaltacakt›r.

• Afla¤›daki ifllemleri yapt›rmadan
önce Daihatsu yetkili servisiyle te-
mas kurunuz.
• Arac›n›z hurdaya ayr›l›rken;
• Ön emniyet kemerinin sökülme-

si gerekti¤inde;
• Araç üzerinde elektrikli kaynak

yap›lmas› gerekti¤inde;

C
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• Kaporta ile ilgili onar›mlar yap›l-
mas› gerekti¤inde;

• Boya ile ilgili onar›mlar yap›lma-
s› gerekti¤inde;

• Ön bölme yap›s› de¤ifltirildi¤in-
de;

• Ön bölmeye, ›zgara muhafazas›,
kar temizleyici ya da vinç tak›la-
ca¤› zaman;

• Lütfen arac›n›z›n emniyet kemeri
gericileriyle donat›ld›¤›n› unutma-
y›n›z. Arac›n›z› satarken, yeni sahi-
bine arac›n emniyet kemeri gerici-
leriyle donat›ld›¤›n› hat›rlat›n›z. 

Güç s›n›rlama mekanizmas›
Sürücü ve ön yolcu emniyet kemerleri güç
s›n›rlama mekanizmas› ile donat›lm›flt›r.
Güç s›n›rlama mekanizmas› sadece arac›n
ön taraftan güçlü bir darbe almas› duru-
munda ve yükün, emniyet kemeri takm›fl
kifliye daha fazla yük uygulanmas›na im-
kan vermeyecek kadar yüksek bir seviyede
olmas› durumunda devreye girer. Güç s›-
n›rlama mekanizmas›,  sürücünün ve ön
yolcunun gö¤sünün maruz kald›¤› gücü
azalt›r. 

NOT
Belirli durumlarda, emniyet kemeri geri-
cileri devreye girmifl olsa dahi, güç s›-
n›rlama mekanizmas› devreye girmeye-
cektir. 

Çocuk koltu¤u sistemi

Çocuk emniyeti için al›nacak önlemler
Daihatsu kullan›labilecek seviyede
yeterince küçük çocuklar için çocuk
koltu¤u sistemlerinin kullan›m›n›
tavsiye eder.  
Çocuk koltu¤unu kullanamayacak kadar
büyük bir çocuk durumunda, çocuk arka
koltu¤a oturmal› ve araç emniyet kemeri
sabitlenmelidir. "3-noktal› acil durum kilitli
toplay›c›l› tip emniyet kemerleri"ne bak›n›z. 

ww UYARI
• Otomobil kazalar›nda ve ani durufl-

larda etkili koruma için, çocu¤un
yafl›na ve büyüklü¤üne ba¤l› olarak
çocuk emniyet kemeri veya çocuk
koltu¤u kullan›larak çocuk emniyet
alt›na al›nmal›d›r. Çocu¤un kucakta
oturtulmas› çocuk koltu¤una alter-
natif de¤ildir. Bir kaza durumunda,
çocuk ön cama çarpabilir veya s›k›-
flabilir. 

C

3–16

03  5/14/09  5:48 PM  Page 16



• Daihatsu arka koltu¤a monte edilen
çocu¤un bedenine uygun çocuk
koltu¤u sistemlerinin kullan›m›n›
tavsiye eder. Kaza istatistiklerine
göre, çocu¤un ön koltuk yerine
arka koltu¤a yerlefltirilmesi daha
güvenli olmaktad›r. 

• Bir kaza esnas›nda ciddi yaralan-
malara ve hatta ölümlere neden
olabilece¤inden ön koltukta bebek
tafl›y›c›s› veya çocuk koltu¤u kul-
lanmay›n. Bir kaza durumunda, ön
yolcu hava yast›¤›n›n aç›lmas›
çocu¤un ciddi flekilde yaralan-
mas›na veya ölümüne neden ola-
bilir. 

• (SRS yan hava yast›klar› ve yan
perde hava yast›klar› ile donat›lm›fl
araçlar)
Çocuk, çocuk koltu¤unda otursa
bile çocu¤un kap›lara veya kap›
çevresine yaslanmas›na izin ver-
meyin. Yan hava yast›klar›n›n
ve/veya yan perde hava yast›klar›-
n›n aç›lmas› durumunda oluflan
darbe çocu¤un ciddi flekilde yara-
lanmas›na veya hatta ölümüne ne-
den olabilir. 

• Çocuk koltu¤u üreticisinin talimat-
lar› do¤rultusunda montaj› yapt›¤›-
n›zdan ve sistemin uygun flekilde
sabitlendi¤inden emin olun.

Çocuk emniyet sistemi
Küçük bir çocuk veya bebek için çocuk kol-
tu¤u sisteminin kendisi koltu¤a diz üstü /
omuz kemerinin diz üstü k›sm› ile sabitlen-
melidir. Çocuk koltu¤u sistemi üreticisinin
talimatlar›na tam olarak uymal›s›n›z. 
Uygun koruma için, çocuk koltu¤unu kulla-
nacak çocu¤un yafl› ve bedeni için üretici-
nin verdi¤i talimatlar› göz önüne alarak ço-
cuk koltu¤unu kullan›n. 
Daihatsu "ECE No.44" düzenlemesine uy-
gun çocuk koltu¤u sisteminin kullan›m›n›
tavsiye eder.
Çocuk koltu¤unu üretici talimatlar›n› takip
ederek monte edin. Genel talimatlar ayr›ca
afla¤›da verilmektedir. 
Çocuk koltu¤u sistemi arka koltu¤a monte
edilmelidir. Kaza istatistiklerine göre çocu-
¤un ön koltuk yerine arka koltu¤u yerleflti-
rilmesi daha güvenlidir. 

C
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ww UYARI
• Bir kaza esnas›nda ciddi yaralan-

malara ve hatta ölümlere neden
olabilece¤inden ön koltukta bebek
tafl›y›c›s› veya çocuk koltu¤u kul-
lanmay›n. Bir kaza durumunda, ön
yolcu hava yast›¤›n›n aç›lmas› so-
nucu oluflan kuvvet çocu¤un ciddi
flekilde yaralanmas›na veya ölümü-
ne neden olabilir. 

• (SRS yan hava yast›klar› ve yan
perde hava yast›klar› ile donat›lm›fl
araçlar)
Çocuk, çocuk koltu¤unda otursa
bile çocu¤un kap›lara veya kap›
çevresine yaslanmas›na izin ver-
meyin. Yan hava yast›klar›n›n
ve/veya yan perde hava yast›klar›-
n›n aç›lmas› durumunda oluflan
darbe çocu¤un ciddi flekilde yara-
lanmas›na veya hatta ölümüne ne-
den olabilir. 

Çocuk koltu¤u sistemi kullan›lmad›¤›nda,
emniyet kemeri ile sabit tutun veya yolcu
kabini d›fl›ndaki bir yere koyun. Bu flekilde
ani fren veya kaza s›ras›nda yolcular›n
yaralanmas› önlenmifl olur. 

• Çocuk koltu¤u sistemini monte
ettikten sonra, güvenli flekilde
sabitlendi¤inden emin olun. Aksi
durumda, ani fren veya kaza
halinde ciddi yaralanma veya
ölüme yol açabilir. 

Emniyet kemeri tipleri
ALR (Otomatik Kilitlemeli kemer
mekanizmas›) kemer
Bu kemer, ilave bir tam aç›labilen kilit mo-
duna sahip oldu¤unda kilitlenir; omuz ke-
meri tam olarak aç›ld›¤›nda ve daha sonra
az miktarda bile olsa katland›¤›nda, kemer
mekanizmas› kemeri o konumda kilitler ve
kemer daha fazla aç›lamaz. Çocuk koltu¤u
sistemi monte edilirken, kilit moduna almak
için kemeri tam olarak aç›n. 
ALR kemerler orta emniyet kemeri hariç ar-
ka koltuk kemerleri için kullan›l›r. 

ww UYARI
Çocuklar›n çocuk koltu¤u emniyet ke-
meriyle oynamalar›na izin vermeyiniz.
Kemer çocu¤un boynuna dolan›rsa,
kemeri d›flar› do¤ru çekmek mümkün
olmayacak ve ölümle sonuçlanabile-
cek nefes kesilmelerine ve di¤er ciddi
yaralanmalara sebep olabilecektir.
Böyle bir durum meydana gelirse ve
toka aç›lmazsa, kemer makasla kesil-
melidir. 

C
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Çocuk koltu¤u tipleri
(AB ülkeleri için)
ECE No.44 düzenlemesine göre çocuk
koltu¤u sistemleri 5 gruba ayr›lm›flt›r.

Bu kullan›c› kitab›nda, emniyet kemerleri
ile sabitlenen popüler 3 tip çocuk koltu¤u
hakk›nda bilgi verilmektedir.   
(1)Bebek koltu¤u.. ECE No.44 Grup 0 ve
0+ ile eflde¤er
(2)Çocuk koltu¤u ..ECE No.44 Grup 0+, I
ve II ile eflde¤er
(3)Çocuk koltu¤u...ECE No.44 Grup III ile
eflde¤er
Sat›n al›rken, çocuk koltu¤u üreticisine
çocu¤unuz ve arac›n›z için hangi çocuk
koltu¤unun uygun oldu¤unu sorun. 

Group 0
UP to 10 kg (22 lb.)
(0 - 9 months)

Group 0+ UP to 13 kg (28 lb.)
(0 - 2 years)
9 - 18 kg (20 to 39 lb.)
(9 months - 4 years)
15 - 25 kg (34 to 55 lb.)
(4 years - 7 years)
22 - 36 kg (49 to 79 lb.)
(6 years - 12 years)

Group

Group

Group

Afla¤›daki tabloya bakarak, her bir oturma
konumu için uygun çocuk koltu¤unu seçin. 
Sayfa 3-20’ye bak›n.
Arac›n›z çocuk koltu¤unun üst kemerinin
sabitlenmesi için ankraj braketlerine sahip-
tir. 
Ankraj braketinin kullan›m talimatlar› ile
ilgili olarak, "Üst kemer kullan›m›"na bak›n.
Arac›n›z için onayl› bir ISOFIX çocuk
emniyet sistemi de kullan›labilir. "ISOFIX
rijit ba¤lant›s› ile montaj"a bak›n. 
Üretici talimatlar›na göre çocuk koltu¤unu
monte edin. 

Çocuk koltu¤u tipleri

(1) Bebek koltu¤u

C
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Grup 0 10 kg üzeri
(0-9 ay)

Grup 0+ 13 kg üzeri
(0-2 yafl)

Grup I 9-18 kg aras›
(9 ay-4 yafl)

Grup II 15-25 kg aras›
(4-7 yafl)

Grup III 22-36 kg aras›
(6-12 yafl)
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(2) Çocuk koltu¤u (3) Yükseltici koltuk

Çeflitli oturma konumlar› için çocuk
koltu¤u sisteminin uygunlu¤u (AB
özellikleri için)
Tabloda verilen bilgi çeflitli oturma konum-
lar› için çocuk koltu¤u sisteminizin uygun-
lu¤unu gösterir. 

1. A¤›rl›k grubu    

Mass group

Seating position

0 - up to 
10 kg (22 lb.) 
 (0 - 9 months)

0+ - up to 
13 kg (28 lb.) 
(0 - 2 years)  

Front passenger
Air bag manual 

on-off switch
On Off

Rear
outboard

X

Rear
center

  - 9 to 18 kg 
(20 to 39 lb.) 
(9 months-4 years)

   &    - 15 to 
36 kg

 (34 to 79 lb.) 
(4 - 12 years)

X

X

X

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

C

3–20

A¤›rl›k grubu

Oturma konumu

Ön yolcu 

Aç›k Kapal›

Hava yast›¤› açma/
kapama dü¤mesi

Arka
yan

Arka
orta

0 - 10kg'a kadar
(0-9 ay)

0+- 13 kg'a
kadar

(0-2 yafl)

I - 9-18kg aras›
(20 - 39 lb)

(9 ay - 4 yafl)

II&III - 15-36kg
aras›

(34 - 79 lb)
(4 ay - 12 yafl)
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Yukar›daki tabloda kullan›lan harflerin
anlamlar›:
U = A¤›rl›k grubunda kullan›m› onayl›

"üniversal" kategori koltuklar için
uygun.

X = Bu a¤›rl›k grubundaki çocuklar için
oturma konumu uygun de¤il

ww UYARI
(Hava yast›¤› açma/kapatma dü¤mesi
bulunan araçlarda) 
Hava yast›¤› “ON” konumundayken ön
koltu¤a çocuk koltu¤u takmay›n.
Hava yast›¤› açma/kapatma dü¤mesi-
nin kullan›m›na bak›n.
(Hava yast›¤› açma/kapatma dü¤mesi
bulunan araçlar hariç) 
Ön koltu¤a çocuk koltu¤u takmay›n.

2. ISOFIX CRS Yukar›daki tabloda kullan›lan harflerin an-
lam›:
UF = A¤›rl›k grubunda kullan›m› onayl›

öne-bakan "üniversal" kategori kol-
tuklar için uygun.

UR = A¤›rl›k grubunda kullan›m› onayl› ar-
kaya-bakan "üniversal" kategori kol-
tuklar için uygun.

UL = A¤›rl›k grubunda kullan›m› onayl› ya-
na-bakan "üniversal" kategori koltuk-
lar için uygun.

X = Bu a¤›rl›k grubundaki çocuklar için
oturma konumu uygun de¤il

3. Araç üreticilerine göre CRS

Mass group Recommennded CRS 

0 - up to 10 kg (22 lb.) 
 (0-9 months)

0+ - up to 13 kg (28 lb.) 
(0-2years)  

BRITAX / RÖMER 
BABY-SAFE plus
(without ISOFIX)

BRITAX / RÖMER 
BABY-SAFE plus
(without ISOFIX)

BRITAX / RÖMER 
DUO plus

(with ISOFIX)

- 9 to 18 kg (20 to 39 lb.) 
 (9 months-4 years)

C

3–21

Mass group Size 
class Fixture

F ISO / L1
G ISO / L2

E ISO / R1

E ISO / R1
D ISO / R2
C* ISO / R3
D ISO / R2
C* ISO / R3
B ISO / F2
B1 ISO / F2X
A ISO / F3

—

—

—

—

UL
UL

UR

UR
UR
UR
UR
UR
UF
UF
UF

X

X

Carry-cot

0 - up to 10 kg 
(22 lb.) 

(0-9 months)

0+ - up to 13 kg 
(28 lb.) 

(0-2 years)  

   - 15 to 25 kg
 (34 to 55 lb.)

 (4 years-7 years)

Vehicle
ISOFIX
position

Rear
outboard

   - 22 to 36 kg
 (49 to 79 lb.)

 (6 years-12 years)

  - 9 to 18 kg 
(20 to 39 lb.) 

 (9 months-4 years)

* Can be fitted under one of the following 
condition;
Seat slide...2 notches forward from middle-
position
Seat back angle...Upright-position

A¤›rl›k grubu
Beden
s›n›f› 

Ba¤lant›

Puset

0 - 10kg'a kadar
(0-9 ay)

0+- 13 kg'a kadar
(0-2 yafl)

I - 9-18 kg aras› 
(20 - 39 lb)

(9 ay - 4 yafl)

II - 15-25 kg aras› 
(34 - 55 lb)

(4 yafl - 7 yafl)

III - 22-36 kg aras› 
(49 - 79 lb)

(6 yafl - 12 yafl)

Afla¤›daki koflullardan biri oldu¤unda tak›labilir;
Koltuk ayar›.... orta konumda iki difl daha ileride
Koltuk arkal›¤› dik konumda.

Araç
ISOFIX
konumu 

Arka yan

A¤›rl›k grubu     Tavsiye edilen CRS

0 - 10  kg'a kadar
(0-9 ay) 

0+ - 13 kg'a kadar
(0-2 yafl)

I - 9 -18 kg'a kadar
(9 ay - 4 yafl)

(ISOFIX yok)

(ISOFIX yok)

(ISOFIX var)
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Tabloda belirtilen sistemlerden farkl› bir
çocuk koltu¤u sistemi kullan›labilir, ancak
ilgili çocuk koltu¤u üreticisi ve koltuk
sat›c›s› ile sistemin uygunlu¤u dikkatlice
kontrol edilmelidir. 

ww UYARI
Araç ile uyumlu olmayan herhangi bir
çocuk koltu¤u sisteminin kullan›m›
bebek ve çocu¤u uygun flekilde emni-
yet alt›na almaz. Bu yüzden, ciddi fle-
kilde yaralanabilir veya ölebilirler. 

Emniyet kemeri (ALR kemer) ile montaj

(1) Bebek koltu¤unun montaj›
Bir bebek koltu¤u sadece arkaya bakar
konumda kullan›labilir. 

ww UYARI
• Ön koltuklar›n kilit mekanizmas› ile

temas ediyorsa arka koltu¤a çocuk
koltu¤unu takmay›n. Ani fren veya
kaza esnas›nda çocuk veya ön yol-
cunun ciddi flekilde yaralanmas›na
veya ölmesine neden olabilir. 

• Güvenli montaj için sürücü koltu¤u
konumu yeterli hacim sa¤lam›yor-
sa, çocuk koltu¤u sistemini arka
sa¤ koltu¤a (soldan direksiyonlu
araç) veya arka sol koltu¤a (sa¤dan
direksiyonlu araç) tak›n.

C
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1. Omuz kemerini bebek koltu¤u üretici ta-
limatlar›na uygun flekilde bebek koltu-
¤undan geçirin ve t›rna¤› kemeri bük-
memeye dikkat ederek tokaya yerleflti-
rin. Kemerin katlanan k›sm›n› s›k› tutun.

ww UYARI
• T›rna¤› yerlefltirdikten sonra, ke-

merin t›rnak ve omuz k›s›mlar›n›n
bükülmemesine dikkat edin. 

• Tokaya jeton, klips vb. yerlefltirme-
yin zira bunlar t›rnak ve tokan›n uy-
gun flekilde kilitlenmesini önleyebi-
lir. 

• Emniyet kemeri uygun flekilde
ayarlanm›yorsa, çocu¤unuzu yara-
lanmaktan koruyamaz. Hemen yet-
kili bir Daihatsu servisine baflvu-
run. Emniyet kemeri sabitlenene
kadar çocuk emniyet koltu¤u kul-
lanmay›n.

ww UYARI
Her yöne do¤ru iterek ve çekerek ço-
cuk koltu¤u sisteminin uygun flekilde
yerlefltirildi¤inden emin olun. Üretici
taraf›ndan verilen tüm talimatlara
uyun.  

C
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2. Çocuk koltu¤unu sökmek için, toka
ay›rma butonuna bas›n ve kemerin ta-
mamen toplanmas›n› sa¤lay›n. Kemer
bu flekilde bir yetiflkin veya daha büyük
bir çocuk için kullan›ma haz›r hale gelir.

(2) Çocuk koltu¤unun montaj›
Çocuk koltu¤u çocu¤un yafl›na ve
büyüklü¤üne ba¤l› olarak  öne bakan
veya arkaya bakan konumda kullan›l›r.
Montaj s›ras›nda, uygun çocuk yafl› ve
büyüklü¤ü ile birlikte çocuk koltu¤u sis-
teminin montaj yönü ile ilgili üretici tali-
matlar›na uyun.

C
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ww UYARI
• Ön koltuklar›n kilit mekanizmas› ile

temas ediyorsa arka koltu¤a çocuk
koltu¤unu takmay›n. Ani fren veya
kaza esnas›nda çocuk veya ön yol-
cunun ciddi flekilde yaralanmas›na
veya ölmesine neden olabilir. 

• Güvenli montaj için sürücü koltu¤u
konumu yeterli hacim sa¤lam›yor-
sa, çocuk koltu¤u sistemini arka
sa¤ koltu¤a (soldan direksiyonlu
araç) veya arka sol koltu¤a (sa¤dan
direksiyonlu araç) tak›n.
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NOT
Çocuk koltu¤u, bafl deste¤i yukar› ko-
numdayken bile düzgün yerlefltirilmi-
yorsa, öncelikle bafl deste¤ini ç›kart›n.
Daha sonra çocuk koltu¤unu tak›n.

1. Omuz kemerini bebek koltu¤u üretici ta-
limatlar›na uygun flekilde bebek koltu-
¤undan geçirin ve t›rna¤› kemeri bük-
memeye dikkat ederek tokaya yerleflti-
rin. Kemerin katlanan k›sm›n› s›k› tutun. 

ww UYARI
• T›rna¤› yerlefltirdikten sonra, ke-

merin t›rnak ve omuz k›s›mlar›n›n
bükülmemesine dikkat edin. 

• Tokaya jeton, klips vb. yerlefltirme-
yin zira bunlar t›rnak ve tokan›n uy-
gun flekilde kilitlenmesini önleyebi-
lir. 

• Emniyet kemeri uygun flekilde
ayarlanm›yorsa, çocu¤unuzu yara-
lanmaktan koruyamaz. Hemen yet-
kili bir Daihatsu servisine veya bafl-
ka bir kalifiye ve donan›ml› tamirci-
ye baflvurun. Emniyet kemeri sabit-
lenene kadar çocuk emniyet koltu-
¤u kullanmay›n.

C
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2. Kilit moduna almak için omuz kemerini
tam olarak aç›n. Kemer daha sonra ha-
fifçe katland›¤›nda aç›lamaz. 

3. Çocuk koltu¤unu sabitlemek için, keme-
ri katlamadan önce kemerin kilit mo-
dunda oldu¤undan emin olun.

4. Çocuk koltu¤unu koltuk minderine ve
koltuk arkal›¤›na do¤ru bast›r›rken,
omuz kemerinin çocuk kemerini s›k›ca
tutmas› için toplanmas›n› sa¤lay›n. 

C
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ww UYARI
Her yöne do¤ru iterek ve çekerek ço-
cuk koltu¤u sisteminin uygun flekilde
yerlefltirildi¤inden emin olun. Üretici
taraf›ndan verilen tüm talimatlara
uyun.  
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5. Çocuk koltu¤unu sökmek için, toka
ay›rma butonuna bas›n ve kemerin ta-
mamen toplanmas›n› sa¤lay›n. Kemer
bu flekilde bir yetiflkin veya daha büyük
bir çocuk için kullan›ma haz›r hale gelir.

(3) Yükseltici koltu¤un montaj›
Yükseltici koltuk sadece öne bakan ko-
numda kullan›labilir. 

1. Çocu¤u bir çocuk koltu¤una oturtun.
Diz üstü ve omuz kemerini çocuk koltu-
¤undan ve çocuktan üretici talimatlar›na
uygun flekilde geçirin ve kemeri bükme-
meye dikkat ederek t›rna¤› tokaya yer-
lefltirin. 

2. Omuz kemerinin çocu¤un omzundan
çapraz flekilde afla¤›ya indi¤ini ve diz
üstü kemerinin çocu¤un kalças›nda
mümkün olabildi¤ince alt k›s›mdan geç-
ti¤inden emin olun. "3-noktadan ba¤-
lant›l› kilitli toplay›c›l› tip emniyet kemer-
leri"ne bak›n.

C
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ww UYARI
• Omuz kemerinin çocu¤un omzuna

çapraz biçimde yerlefltirildi¤inden
emin olun. Kemer çocu¤un boy-
nundan uzak tutulmal› ancak çocu-
¤un omzundan afla¤› düflmemeli-
dir. Aksi durumda, bir kaza duru-
munda koruma performans›n› azal-
t›r ve ani frenleme veya kaza duru-
munda ciddi yaralanma ve hatta
ölüme yol açabilir. 

• Yüksek konumland›r›lm›fl düz üstü
kemerleri ve gevflek ba¤lanm›fl ke-
merler çarp›flma s›ras›nda kayma-
ya ba¤l› olarak ciddi yaralanmalara
veya istenmeyen baflka sonuçlara
yol açabilir. Diz üstü kemerini ço-
cu¤un kalças›na göre olabildi¤ince
altta tutun.

• Çocu¤un güvenli¤i için, omuz ke-
merini çocu¤un koltuk alt›na yer-
lefltirmeyin. 

• T›rna¤› yerlefltirdikten sonra, t›rnak
ve kemerin kilitlendi¤inden ve ke-
merin diz üstü ve omuz k›s›mlar›n-
da bükülme olmad›¤›ndan emin
olun.

• Toka içine jeton, klips vb. yerlefltir-
meyin zira bu çocu¤unuzun t›rnak
ve tokay› uygun flekilde kilitlemesi-
ni önler. 

• Emniyet kemeri uygun flekilde
ayarlanm›yorsa, çocu¤unuzu yara-
lanmaktan koruyamaz. Hemen yet-
kili bir Daihatsu servisine baflvu-
run. Emniyet kemeri sabitlenene
kadar çocuk emniyet koltu¤u kul-
lanmay›n.

3. Çocuk koltu¤unu sökmek için, toka-
ay›rma butonuna bas›n ve kemerin
toplanmas›n› sa¤lay›n.

C
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Üst kemerin kullan›m› 

Üst kemer kullan›m›n› gerektiren bir ço-
cuk koltu¤u sistemi için afla¤›daki pro-
sedürü takip edin. 

• Üst kemeri ba¤lamak için, arka koltuk
arkal›klar› arkas›nda bulunan ankraj
braketlerini kullan›n. 
Ankraj braketlerini arka d›fl kemerlere
tak›n.

• (AB tipleri için)
Bu sembol ankraj braketinin yerleflimini
gösterir. 

Anchor brackets

Ankraj braketini kullanmak için
1. (Öne bakan) Bafl deste¤ini yükseltin

(Arkaya bakan) Bafl deste¤ini ç›kart›n
2. Çocuk koltu¤u sistemini emniyet kemeri

ile sabitleyin. 

Front-facing

C
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Ankraj braketleri Öne bakan
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Rear-facing

w

3. Kancay› ankraj braketine tak›n ve üst
kemeri s›k›n.
Kancay› alt taraftan tak›n. Kolay montaj
için, kancay› yat›rman›z tavsiye edilir.

Çocuk koltu¤u sisteminin montaj talimatlar›
için, "Çocuk emniyet sistemi" ne bak›n. 

ww UYARI
Üst kemerin güvenli flekilde ba¤land›-
¤›ndan emin olun ve çocuk koltu¤u
sisteminin sabitlendi¤ini her yöne
do¤ru iterek ve çekerek kontrol edin.
Üretici taraf›ndan verilen tüm talimat-
lara uyun.

C
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Arkaya bakan
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ISOFIX sabitleme çubuklar›yla montaj
(ISOFIX çocuk koltu¤u)

ISO özelliklerini kullanan çocuk koltu¤u
sistemleri için sabitleme çubuklar› arka
yan koltuklara ba¤lan›r. 
• ISOFIX alt ba¤lant› sistemleri koltuk

minderi ve her iki arka yan koltuk ara-
s›ndaki bofllu¤a tak›l›r. 

• (AB tipleri için)
Bu etiket sabitleme çubuklar›n›n yerle-
flimini gösterir. 

• Dörtlü-ISO özelliklerini kullanan çocuk
koltu¤u sistemleri bu sabitleme çubuk-
lar›na yerlefltirilebilir. Bu durumda, ço-
cuk koltu¤u sisteminin bir emniyet ke-
meri ile sabitlenmesine gerek yoktur. 

NOT
Koltuk sisteminin bu model için onayl›
olup olmad›¤›n› üreticiye sorunuz.

Çocuk koltu¤u sisteminin montaj›
1. Koltuk minderi ve koltuk arkal›¤› aras›n-

daki bofllu¤u hafifçe büyütün ve sabitle-
me çubuklar›n›n konumunu kontrol
edin. 

2. Ön koltuklar› ileri al›n.
3. Koltuk arkal›¤›n› yat›r›n ve tokalar› sa-

bitleme çubuklar›na ba¤lay›n. Daha
sonra koltuk arkal›¤›n› geri alarak çocuk
koltu¤u sistemini sabitleyin. 

4. Çocuk koltu¤unda üst kemer varsa,
ba¤lanmas› gerekir. (Üst kemerin mon-
taj› için, "Üst kemer kullan›m›"na bak›n.)

Fixing bars

C
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Sabitleme
çubuklar›
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Montaj ayr›nt›lar› için, her bir ürün ile
sunulan kullan›m kitab›na bak›n.

ww UYARI
• Çocuk koltu¤u sistemi için sabitle-

me çubuklar›n› kullan›rken, çubuk-
lar›n etraf›nda baflka cisimlerin bu-
lunmad›¤›ndan veya emniyet keme-
rinin s›k›flmad›¤›ndan emin olun. 

• Çocuk koltu¤u sisteminin sabitlen-
di¤ini her yöne do¤ru iterek ve çe-
kerek kontrol edin. Üretici taraf›n-
dan verilen tüm talimatlara uyun.

• Çocuk koltu¤u sistemi için sabitle-
me çubuklar›n› kullan›rken, koltu-
¤un koltuk arkal›¤›n› çocuk koltu¤u
sistemine yaklaflt›r›n. 

• Çocuk koltu¤unu sabitledikten
sonra koltu¤u yat›rmay›n.

SRS (Yard›mc› Güvenlik
Sistemi) hava yast›klar›

• SRS hava yast›klar›, arac›n ön taraf›na
belirli bir seviyenin üzerinde darbe alg›-
land›¤›nda (ciddi yaralanmaya neden
olabilecek darbe) hemen aç›lacak flekil-
de tasarlanm›fllard›r.

• Bu yüzden, sürücü ve yolcu gövdelerini
sabitleyen emniyet kemerleri ile birlikte,
SRS hava yast›klar› sürücü ve yolcula-
r›n yüzlerine, kafalar›na, gö¤üslerine ve
di¤er bölgelerine gelen darbeleri azalt›r.

Sürücü hava yast›¤›

w

C

3–32

03  5/14/09  5:48 PM  Page 32



Ön yolcu hava yast›¤›

ww UYARI
• Emniyet kemerini takt›¤›n›zdan

emin olun. SRS hava yast›klar› em-
niyet kemerlerinin yapt›¤› iflleve
yard›mc› sistemlerdir.  Emniyet ke-
merini do¤ru flekilde takmad›¤›n›z
taktirde, SRS hava yast›klar› mev-
cut olsa bile kaza durumunda ciddi
yaralanma veya ölüm riski oldukça
artar. 

• Koltuk minderini ve koltuk arkal›¤›-
n› en uygun pozisyonlara ayarla-
y›n.  Koltu¤un en uygun pozisyona
ayarlanmamas› SRS hava yast›kla-
r›n›n etkinli¤ini bozarak bir çarp›fl-
ma s›ras›nda yolcular›n ciddi flekil-
de yaralanmalar›na neden olabilir.

• Direksiyon simidi ile bedeniniz ara-
s›ndaki ve gösterge paneli ile ön
yolcu aras›ndaki mesafenin çok az
olmayaca¤› flekilde koltu¤a derinle-
mesine oturmaya dikkat edin.  Ayr›-
ca, ön kap› etraf›ndaki bir noktaya
yaslanmay›n.  Bu uyar›y› dikkate al-
mamak SRS hava yast›klar› mevcut
olsa bile kuvvetli bir ön çarp›flma
durumunda yolcular›n ciddi flekilde
yaralanmas›na ve hatta ölmesine
neden olabilir. 

• Direksiyon simidini, gösterge pa-
nelini veya ilgili parçalar›n› sökme-
yin.  Ayr›ca, kuvvetli darbeler uygu-
lamay›n.  Bu uyar›y› dikkate alma-
mak SRS hava yast›klar›n› kullan›-
lamaz hale getirebilir. 

• SRS hava yast›klar›n› modifiye et-
meyin veya parçalar›na ay›rmay›n. 

C
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• Hava yast›klar› aç›ld›ktan sonra 30
dakika boyunca SRS hava yast›kla-
r›n›n fliflirici k›sm›na dokunmay›n.
fiiflirici k›sm› SRS hava yast›klar›-
n›n aç›lmas›ndan hemen sonra çok
s›cak hale gelebilir.  Bu k›sma do-
kunman›z durumunda ciddi flekilde
yaralanabilirsiniz. 

C

3–34

• Koltu¤un uç k›sm›na do¤ru otur-
may›n.  Gösterge paneline do¤ru
yaslanmay›n.    Ayr›ca, çocuklar›n
SRS hava yast›¤› önünde durmala-
r›na izin vermeyin veya kuca¤›n›za
çocuk almay›n.  Ön yolcu koltu¤u
hava yast›¤› araç kabinine do¤ru
aç›ld›¤›ndan, SRS hava yast›¤›n›n
aç›lmas› s›ras›nda oluflan güçlü
darbeye ba¤l› olarak yolcunun cid-
di flekilde yaralanma tehlikesi mev-
cuttur.  

• Arka koltu¤a bir çocuk oturtun ve
emniyet kemerini takmas›n› sa¤la-
y›n. 

• Emniyet kemerini takamayacak du-
rumdaki bir çocuk için arka koltu¤a
bir çocuk koltu¤u yerlefltirin.  
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• (Hava yast›¤› açma/kapama dü¤-
mesi bulunan araçlar.)
Hava yast›¤› açma/kapama dü¤me-
si “ON” konumunda iken ön koltu-
¤a çocuk koltu¤u yerlefltirmeyin.  
Hava yast›¤› açma/kapama dü¤me-
sine bak›n.

• (Hava yast›¤› açma/kapama dü¤-
mesi bulunan araçlar hariç)
Ön koltu¤a çocuk koltu¤u yerlefltir-
meyin. 

• Direksiyon simidi korna kapa¤›-
na/gösterge paneline etiket vb. ya-
p›flt›rmay›n.  Bu uyar›y› dikkate al-
mamak hava yast›¤›n›n uygun fle-
kilde aç›lmas›n› önleyebilir. Bu
uyar›y› dikkate almamak hava yas-
t›klar›n›n uygun flekilde aç›lmas›n›
önleyebilir.  

C
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• Çok Tehlikeli! Ön taraf›nda hava
yast›¤›n›n bulundu¤u bir koltukta
arkaya bakan bir çocuk koltu¤u
kullanmay›n!  
Arkaya bakan çocuk koltu¤unun bu
durumda kullan›m› tehlikelidir, zira
bebek koltu¤u veya çocuk koltu¤u-
nun arkas› SRS hava yast›¤›na çok
yak›n oldu¤undan SRS hava yast›-
¤›n›n aç›lmas› sonucunda oluflan
güçlü darbe ile bebek / çocuk ciddi
flekilde yaralanabilir. 

03  5/14/09  5:48 PM  Page 35



• Gösterge paneline eflya koymay›n
veya flemsiye vb. yaslamay›n.
Ayr›ca, cama veya iç dikiz aynas›
üzerine aksesuar takmay›n.  Bu
ikaz› dikkate almamak hava
yast›klar›n›n uygun olmayan
flekilde aç›lmas›na veya hava
yast›klar› aç›l›rken bu eflyalar›n
kabin içine f›rlayarak yolcular›n
yaralanmas›na yol açabilir.  

• Direksiyon kapa¤› ve gösterge pa-
neli yüzeyleri gibi SRS hava yast›¤›
aç›lma k›s›mlar›na sertçe vurarak
afl›r› bir kuvvet uygulamay›n.  Bu
ikaz› dikkate almamak SRS hava
yast›klar›n›n uygun olmayan flekil-
de çal›flmas›na ve yolcular›n ciddi
flekilde yaralanmas›na yol açabile-
ce¤inden tehlikelidir.  

• SRS hava yast›klar›n›n istenen per-
formans› tam olarak vermesi için,
afla¤›daki noktalara dikkat edin.
• Direksiyon simidini, di¤er SRS

hava yast›¤›na iliflkin parçalar›
ve süspansiyon sistemini modi-
fiye etmeyin veya de¤ifltirmeyin; 

• Arac›n ön k›sm›na ön ›zgara ko-
rumas›, kar korumas› veya vinç
gibi herhangi bir ekipman tak-
may›n; 

• Kablosuz bir telefondan yay›lan
radyo dalgalar› SRS hava yast›kla-
r›n› kontrol eden bilgisayar› olum-
suz etkileyebilece¤inden, kablosuz
telefon veya benzer cihazlar› tak-
mak istedi¤inizde, yetkili bir Dai-
hatsu servisine baflvurun.   

• SRS hava yast›klar› çok yüksek h›z-
la aç›ld›¤›ndan, yolcular SRS hava
yast›klar›n›n aç›lmas›na ba¤l› ola-
rak s›yr›klara, yan›klara veya ezil-
melere maruz kalabilirler. 

ww D‹KKAT
• Hava yast›¤›n› flifliren gaz normal

sa¤l›kl› bir insana zarar vermeyecek
ölçüde tahrifl edici gaz içerir.  Ancak,
bu gaz solunum problemlerine ve
alerjik reaksiyonlara sahip kifliler
için zararl› olabilir.  Bu yüzden, hava
yast›klar› aç›ld›¤›nda, kabin içine te-
miz hava almak için camlar› aç›n ve-
ya emniyetli ise arac›n d›fl›na ç›k›n.
Ayr›ca, derinizde, gözlerinizde, bu-
run veya bo¤az›n›zda rahats›zl›k his-
sederseniz tahrifl olan bölgeyi su ile
y›kay›n.  Burun veya bo¤az›n›zda ra-
hats›zl›k hissederseniz temiz hava
soluyun.  E¤er rahats›zl›k devam
ederse doktora müracaat edin. 

• Bir çarp›flma vb. halinde ön yolcu
koltu¤undaki SRS hava yast›¤›n›n
aç›lmas› nedeniyle arac›n ön cam›n›n
k›r›ld›¤› durumlar olabilir.

C
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• Aç›ld›ktan sonra SRS hava yast›klar›
yeniden kullan›lamaz.  Yetkili Daihat-
su servisine  de¤iflim ifllemini yapt›-
r›n. 

• Afla¤›da belirtilen durumlarda Dai-
hatsu servisine dan›fl›n. ‹fllemi ken-
diniz yaparsan›z, SRS hava yast›¤›
yanl›fll›kla aç›larak ar›zalara veya ka-
zalara neden olabilir. 

• Direksiyon simidinin sökülmesin-
de;

• Arac›n ön taraf› onar›l›rken;
• Radyo ekipman› tak›l›rken;
• Hava yast›¤› ›skartaya at›l›rken;
• Arac›n›z hurdaya at›l›rken;

• Arac›n›z› veya SRS hava yast›klar›n›
hurdaya atacaksan›z, yetkili bir Dai-
hatsu servisine baflvurun.  Bu uyar›-
y› dikkate almamak SRS hava yast›k-
lar›n›n istenmeyen flekilde çal›flmas›-
na ve yaralanmalara neden olabilir. 

• SRS hava yast›¤›n›n bulundu¤u ka-
pak k›sm› üzerinde çizik veya çatlak
mevcut ise, bunlar› görmemezlikten
gelmeyin.  Daihatsu servisinde ilgili
parçay› de¤ifltirin.  Aksi taktirde,
SRS hava yast›klar› çarp›flma s›ra-
s›nda uygun flekilde çal›flmayarak
yaralanmaya neden olabilir. 

NOT
(SRS perde hava yast›klar› & SRS yan
hava yast›klar› ile donat›lm›fl araçlar
için)
SRS hava yast›klar›, SRS perde hava
yast›klar› ve SRS yan hava yast›klar›
aç›lmalar›na neden olan farkl› darbe
yönlerine sahiptir.  Bu afla¤›daki durum-
lara yol açabilir. 
• Sadece SRS hava yast›klar› çal›fl›r;
• Sadece SRS perde hava yast›klar› &

SRS yan hava yast›klar› çal›fl›r;
• Sadece SRS perde hava yast›klar›

çal›fl›r;

Hava yast›klar›n›n çal›flt›¤› durumlar
SRS hava yast›klar› arac›n ön taraf›ndan
ön tampona güçlü bir darbe uyguland›¤›n-
da çal›fl›r.  Ayn› zamanda, ön gerici sistemi
de devreye girer. 
‹stisnai bir durum olarak, yol vb. üzerinden
sürüfl esnas›nda arac›n alt k›sm›na güçlü
bir darbe geldi¤inde de SRS hava yast›kla-
r› devreye girebilir.  

C
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• Yüksek h›zda araç bir kald›r›ma veya
benzerine çarpt›¤›nda;

A curb or the iike

• Araç derin bir çukur veya hende¤e düfl-
tü¤ünde;

Deep hole or ditch

• Araç z›plad›¤›nda ve yere çarpt›¤›nda;

C
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Bir kald›r›m veya benzeri Derin bir çukur veya hendek
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Hava yast›klar›n›n çal›flmad›¤› 
durumlar
SRS hava yast›klar› arac›n ciddi flekilde
zarar görmesi halinde bile önden gelen
darbenin yetersiz oldu¤u veya araç gövde-
si taraf›ndan tam olarak absorbe edildi¤i
durumlar dahil olmak üzere afla¤›da belirti-
len durumlarda çal›flmayabilirler.

• Arac›n›z 25 km/s (16mil/s) alt›ndaki bir
h›z ile beton bir duvara önden çarpt›¤›n-
da; 

A speed of less than 25km/h (16 mph)

• Arac›n›z bir elektrik dire¤i, a¤aç, vb. ile
çarp›flt›¤›nda; 

C
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25km/s (16 mil/s) alt›ndaki h›zlar 
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• Araç yaklafl›k 30° veya daha büyük bir
aç› ile önden beton bir duvar veya
bariyere çarpt›¤›nda;

About 30

About 30

• SRS hava yast›¤› uyar› lambas›
yand›¤›nda;

• Arac›n›z büyük-boyutlu bir kamyonun
arka kasas› alt›na girdi¤inde;

C
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Yaklafl›k 30°

Yaklafl›k 30°

03  5/14/09  5:48 PM  Page 40



• Arac›n›z yan veya arka taraftan darbe-
ye maruz kald›¤›nda;

• Arac›n›z ters döndü¤ünde veya devril-
di¤inde;

Hava yast›klar› afla¤›da belirtilen durumlar-
da çal›flmaz ve dolay›s›yla istenen amac›
yerine getiremez.  
• Araç kontak "LOCK" veya "ACC" konu-

munda iken bir çarpmaya maruz kald›-
¤›nda; 

C
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SRS yan hava yast›klar› & SRS
perde hava yast›klar›

SRS yan hava yast›klar› & SRS perde
hava yast›klar› arac›n yan taraf›na ciddi bir
darbe durumunda sensör belirli bir
seviyenin üzerinde bir darbe alg›lad›¤›
anda efl zamanl› olarak aç›lacak flekilde
tasarlanm›fllard›r. 

SRS yan hava yast›klar›
Böylece, yolcu bedenini sabitleyen emniyet
kemeri ile ba¤lant›l› olarak, SRS yan hava
yast›klar› sürücü veya ön yolcunun
gö¤süne veya üst bedenine uygulanan
darbeyi azalt›r. 

SRS perde hava yast›klar›
Böylece, yolcu bedenini sabitleyen emniyet
kemeri ile ba¤lant›l› olarak, SRS perde
hava yast›klar› sürücü, ön yolcu ve sa¤ ve
sol arka koltuklarda oturan yolcular›n
kafalar›na gelen darbeyi azaltmak üzere
tasarlanm›fllard›r. 

C
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ww UYARI
• Emniyet kemerini takt›¤›n›zdan

emin olun. SRS yan hava yast›klar›
& SRS perde hava yast›klar› emni-
yet kemerlerinin yapt›¤› iflleve yar-
d›mc› sistemlerdir.  Emniyet keme-
rini do¤ru flekilde takmad›¤›n›z tak-
tirde, SRS yan hava yast›klar› &
SRS perde hava yast›klar› mevcut
olsa bile kaza durumunda ciddi ya-
ralanma veya ölüm riski oldukça
artar. 

• Koltuk minderini ve koltuk arkal›¤›-
n› en uygun pozisyonlara ayarla-
y›n.  Koltu¤un en uygun pozisyona
ayarlanmamas› SRS yan hava yas-
t›klar›n›n & SRS perde hava yast›k-
lar›n›n etkinli¤ini bozarak bir çar-
p›flma s›ras›nda yolcular›n ciddi
flekilde yaralanmalar›na neden ola-
bilir.   

• Direksiyon simidi ile bedeniniz ara-
s›ndaki ve gösterge paneli ile ön
yolcu aras›ndaki mesafenin çok az
olmayaca¤› flekilde koltu¤a derinle-
mesine oturmaya dikkat edin.  Ayr›-
ca, ön kap› etraf›ndaki bir noktaya
yaslanmay›n.  Bu uyar›y› dikkate al-
mamak SRS yan hava yast›klar› &
SRS perde hava yast›klar› mevcut
olsa bile kuvvetli bir ön çarp›flma
durumunda yolcular›n ciddi flekilde
yaralanmas›na ve hatta ölmesine
neden olabilir. 

• SRS perde hava yast›klar› & SRS
yan hava yast›klar›n› modifiye et-
meyin veya parçalar›na ay›rmay›n.

• Hava yast›klar› aç›ld›ktan sonra 30
dakika boyunca SRS yan hava yas-
t›klar›n›n & SRS perde hava yast›k-
lar›n›n fliflirici k›sm›na dokunma-
y›n.  fiiflirici k›sm› SRS hava yast›k-
lar›n›n aç›lmas›ndan hemen sonra
çok s›cak hale gelebilir.  Bu k›sma
dokunman›z durumunda ciddi fle-
kilde yaralanabilirsiniz.  

• Arka koltu¤a bir çocuk oturtun ve
emniyet kemerini takmas›n› sa¤la-
y›n. 

• Emniyet kemerini takamayacak du-
rumdaki bir çocuk için arka koltu¤a
bir çocuk koltu¤u yerlefltirin.   

• SRS perde hava yast›klar› & SRS
yan hava yast›klar›n›n aç›lma k›-
s›mlar›na etiket vb. yap›flt›rmay›n.
Bu uyar›y› dikkate almamak hava
yast›¤›n›n uygun flekilde fliflmesini
önleyebilir.  

C
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• Ön koltuk yüzeyini de¤ifltirmeyin
ve ön koltukta montaj, sökme, ona-
r›m vb. ifllemlerini yapmay›n.  Bu
uyar›y› dikkate almamak acil du-
rumda SRS yan hava yast›klar›n›
kullan›lamaz hale getirebilir.  Yetki-
li Daihatsu servisine dan›fl›n.  

• Ön koltuklarda Daihatsu orijinal ak-
sesuar koltuk örtüleri veya di¤er
eflde¤er kalitede koltuk örtüleri d›-
fl›nda bir koltuk örtüsü kullanma-
y›n.  Ön koltuk yan taraf›ndaki SRS
hava yast›klar›n›n aç›lma k›sm›n›n
örtülmesi gerekiyorsa, SRS yan ha-
va yast›klar› uygun flekilde çal›fl-
mayabilir. 

• Ön kap›lar ve çevresine Daihatsu
orijinal parçalar› veya benzer kali-
tede parçalar d›fl›nda parçalar› tak-
may›n.  Bu uyar›y› dikkate almamak
SRS yan hava yast›klar›n›n aç›lma-
s› durumunda bu parçalar›n f›rla-
mas›na  veya SRS yan hava yast›k-
lar›n›n uygun flekilde ifllev görme-
yerek ciddi flekilde yaralanman›za
sebebiyet verebilir.

• (SRS perde hava yast›klar› ile do-
nat›lm›fl araçlar için) Ön cam üzeri-
ne veya direk ve tavan yan k›sm›na
Daihatsu orijinal parçalar› veya
benzer kalitede parçalar d›fl›nda
parçalar› takmay›n.  Bu uyar›y› dik-
kate almamak SRS perde hava yas-
t›klar›n›n & SRS yan hava yast›kla-
r›n›n aç›lmas› durumunda bu par-
çalar›n f›rlamas›na  veya SRS perde
hava yast›klar›n›n & SRS yan hava
yast›klar›n›n uygun flekilde ifllev
görmeyerek yolcular›n ciddi flekil-
de yaralanmas›na sebebiyet verebi-
lir.  

• Ön koltuk yan k›sm›, ön orta arka
direk ve tavan yan k›sm› gibi SRS
perde hava yast›¤› & SRS yan hava
yast›¤› aç›lma k›s›mlar›na (sertçe
vurma gibi) afl›r› bir kuvvet uygula-
may›n.    Bu ikaz› dikkate almamak
SRS perde hava yast›klar›n›n &
SRS yan hava yast›klar›n›n uygun
olmayan flekilde çal›flmas›na ve
yolcular›n ciddi flekilde yaralanma-
s›na yol açabilece¤inden tehlikeli-
dir. 
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• SRS perde hava yast›klar›n›n &
SRS yan hava yast›klar›n›n istenen
performans› tam olarak vermesi
için, afla¤›daki noktalara dikkat
edin.
• SRS yan hava yast›klar› & SRS

perde hava yast›klar›na iliflkin
parçalar› ve süspansiyon siste-
mini modifiye etmeyin veya de-
¤ifltirmeyin; 

• Arac›n ön k›sm›na ön ›zgara ko-
rumas›, kar korumas› veya vinç
gibi herhangi bir ekipman tak-
may›n; 

• Kablosuz bir telefondan yay›lan
radyo dalgalar› SRS perde hava
yast›klar›n› & SRS yan hava yast›k-
lar›n› kontrol eden bilgisayar› olum-
suz etkileyebilece¤inden, kablosuz
telefon veya benzer cihazlar› tak-
mak istedi¤inizde, yetkili bir Dai-
hatsu servisine baflvurun.

ww D‹KKAT
• Hava yast›klar›n› flifliren gaz tahrifl

edici madde içerir.  Bu gaz solunum
problemlerine ve alerjik reaksiyonla-
ra sahip kifliler için zararl› olabilir.
Bu yüzden, hava yast›klar› aç›ld›¤›n-
da, kabin içine temiz hava almak için
camlar› aç›n veya emniyetli ise ara-
c›n d›fl›na ç›k›n.  Ayr›ca, derinizde,
gözlerinizde, burun veya bo¤az›n›z-
da rahats›zl›k hissederseniz tahrifl
olan bölgeyi su ile y›kay›n.  Burun
veya bo¤az›n›zda rahats›zl›k hisse-
derseniz temiz hava soluyun.  E¤er
rahats›zl›k devam ederse doktora
müracaat edin. 

• SRS perde hava yast›klar› & SRS
yan hava yast›klar› çok yüksek
h›zla aç›ld›¤›ndan, yolcular SRS
perde hava yast›klar›n›n & SRS yan
hava yast›klar›n›n aç›lmas›na ba¤l›
olarak s›yr›klara, yan›klara veya
ezilmelere maruz kalabilirler. 

• Aç›ld›ktan sonra SRS yan hava
yast›klar› & SRS perde hava
yast›klar› yeniden kullan›lamaz.
Yetkili Daihatsu servisine veya tamir-
cisine veya baflka bir kalifiye ve tam
donan›ml› elemana de¤iflim ifllemini
yapt›r›n. 

• Afla¤›da belirtilen durumlarda yetkili
bir Daihatsu servisine veya tamirci-
sine veya baflka bir kalifiye ve tam
donan›ml› elemana dan›fl›n.  ‹fllemi
kendiniz yaparsan›z, SRS perde hava
yast›klar› & SRS yan hava yast›klar›
yanl›fll›kla aç›larak ar›zalara veya
kazalara neden olabilir. 

• Ön koltuk, direk veya tavan yan
k›sm› sökülürken;

• Ön koltuk hurdaya at›l›rken;
• Arac›n ön taraf› onar›l›rken;
• Arac›n yan veya ön taraf›

onar›l›rken;
• Radyo ekipman› tak›l›rken;
• Hava yast›¤› ›skartaya at›l›rken;
• Arac›n›z hurdaya at›l›rken;
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• Arac›n›z› veya SRS perde hava yas-
t›klar›n› & SRS yan hava yast›klar›n›
hurdaya atacaksan›z, yetkili bir Dai-
hatsu servisine baflvurun.  Bu uyar›-
y› dikkate almamak SRS perde hava
yast›klar›n›n & SRS yan hava yast›k-
lar›n›n istenmeyen flekilde çal›flmas›-
na ve yaralanmalara neden olabilir. 

•    SRS perde hava yast›klar›n›n & SRS
yan hava yast›klar›n›n bulundu¤u ön
koltuk yan k›sm› veya tavan yan k›s-
m› üzerinde çizik veya çatlak mevcut
ise, bunlar› görmemezlikten gelme-
yin.  ‹lgili parçalar›n de¤ifltirilmesi
için yetkili bir Daihatsu servisine
baflvurun.  Aksi taktirde, SRS perde
hava yast›klar› & SRS yan hava yas-
t›klar› çarp›flma s›ras›nda uygun
flekilde çal›flmayarak yaralanmaya
neden olabilir. 

NOT
SRS hava yast›klar›, SRS perde hava
yast›klar› ve SRS yan hava yast›klar›
aç›lmalar›na neden olan farkl› darbe
yönlerine sahiptir.  Bu afla¤›daki durum-
lara yol açabilir. 
• Sadece SRS hava yast›klar› çal›fl›r;
• Sadece SRS perde hava yast›klar› &

SRS yan hava yast›klar› çal›fl›r;
• Sadece SRS perde hava yast›klar›

çal›fl›r;

Hava yast›klar›n›n çal›flt›¤› durumlar
SRS yan hava yast›klar› & SRS perde
hava yast›klar› araç yan taraftan güçlü bir
darbeye maruz kald›¤›nda çal›fl›rlar.  
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Hava yast›klar›n›n çal›flmad›¤› 
durumlar
SRS perde hava yast›klar› & SRS yan ha-
va yast›klar› arac›n ciddi flekilde zarar gör-
mesi halinde bile önden gelen darbenin ye-
tersiz oldu¤u veya araç gövdesi taraf›ndan
tam olarak absorbe edildi¤i durumlar dahil
olmak üzere afla¤›da belirtilen durumlarda
çal›flmayabilirler, 

• Darbe arac›n yan taraf›na çapraz
flekilde geldi¤inde;

• Araç yan taraf›na darbeyi yolcu kabini
d›fl›ndaki bir noktadan ald›¤›nda;

• SRS hava yast›¤› uyar› lambas› yand›-
¤›nda;
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Hava yast›klar› afla¤›da belirtilen durumlar-
da çal›flmaz ve dolay›s›yla istenen amac›
yerine getiremez.   
•   Araç kontak "LOCK" veya "ACC" konu-

munda iken bir çarpmaya maruz kald›-
¤›nda;

SRS hava yast›¤› 
Hava yast›¤› açma/kapama sistemi 
(ön yolcu için)

Hava yast›¤› açma/kapama sistemi bir ha-
va yast›¤› açma/kapama dü¤mesi ve bir
ikaz lambas›ndan oluflur.    Dü¤me sadece
ön yolcu taraf›ndaki ön ve yan hava yast›k-
lar›n› devre d›fl› b›rakabilir.  Hava yast›¤›
devre d›fl› kald›¤›nda AIR BAG OFF gös-
tergesi yanar. 
• Hava yast›¤› açma/kapama dü¤mesi

torpido gözünde ve AIR BAG OFF gös-
terge lambas› orta panelde yer al›r. 

Ön yolcu koltu¤undaki hava yast›¤›n›n
devre d›fl› b›rak›lmas›. 
1. Hava yast›¤› açma/kapama dü¤mesini

çal›flt›rmadan önce, arac› durdurun ve
konta¤› “LOCK” konumuna al›n. 

2. Ön yolcu kap›s›n› aç›n.
3. Anahtar› hava yast›¤› açma/kapama

dü¤mesine yerlefltirin ve çevirin.  
4. Sadece ön yolcu taraf›ndaki ön ve yan

hava yast›klar›n› devre d›fl› b›rakmak
için, anahtar› “OFF” konumuna al›n.  

5. Kontak anahtar› “ON” konumuna al›nd›-
¤›nda AIRBAG OFF gösterge lambas›
yanarak hava yast›klar›n›n devre d›fl›
oldu¤unu bildirir. 

6. Kontak anahtar› “ON” konumunda iken
AIRBAG OFF gösterge lambas› yana-
rak hava yast›klar›n›n devre d›fl› oldu-
¤unu bildirir. 

7. Hava yast›¤› açma/kapama dü¤mesin-
den anahtar› ald›¤›n›zdan emin olun. 
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ww UYARI
• Hava yast›klar›n›n kapat›lmas› SRS

hava yast›klar›n›n belirli kazalarda
devre d›fl› kalmas›na neden olarak
ön yolcunun muhtemel ölümüne
veya ciddi flekilde yaralanmas›na
yol açabilir.  AIR BAG OFF göster-
ge lambas›n›n söndü¤ünden emin
olun.

• Hava yast›¤› açma/kapama dü¤me-
si “ON” konumunda iken ön koltu-
¤a çocuk koltu¤u yerlefltirmeyin.

AIR BAG OFF gösterge lambas›

Sistem normal iken, kontak anahtar› “ON”
konumuna al›nd›ktan sonra birkaç saniye
lamba yanar ve daha sonra lamba söner. 
Hava yast›¤› açma/kapama dü¤mesi
kapat›ld›¤›nda, gösterge lambas› yanar. 

ww D‹KKAT
Afla¤›daki durumlar ortaya ç›kt›¤›nda,
sistemi hemen yetkili bir Daihatsu servi-
sine kontrol ettirin. 
• Kontak anahtar› “ON” konumuna

al›nd›ktan hemen sonra uyar› lamba-
s› yanmad›¤›nda; 

• Dü¤me aç›k olsa bile motor çal›fl›r-
ken uyar› lambas› yanarsa;  

• Dü¤me kapal› olsa bile uyar› lambas›
yanmad›¤›nda; 
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Hava yast›¤›, yan hava yast›¤› & perde
hava yast›¤› uyar› lambas›

Ar›za alg›land›¤›nda, uyar› lambas› yana-
rak sürücüyü sistem ar›zas› hakk›nda uya-
r›r.  
Sistem normal iken, kontak anahtar› “ON”
konumuna al›nd›ktan sonra alt› saniye bo-
yunca uyar› lambas› yanar ve daha sonra
lamba söner. 

w

w

ww D‹KKAT
• Afla¤›daki durumlar ortaya ç›kt›¤›n-

da, sistemi hemen yetkili bir Daihat-
su servisine kontrol ettirin. 

• Kontak anahtar› “ON” konumuna
al›nd›ktan hemen sonra uyar› lam-
bas› yanmad›¤›nda; 

• Motor çal›fl›yorken uyar› lambas›
yand›¤›nda;

• Kontak anahtar› “ON” konumuna
al›nd›ktan sonra alt› saniye geç-
mesine ra¤men lamba yanmaya
devam ediyorsa; 

• Kontak anahtar› “ON” konumuna
al›nd›ktan sonra alt› saniye geç-
mesine ra¤men lamba yan›p sönü-
yorsa; 

• Ön gergi mekanizmas›nda herhangi
bir ar›za alg›land›¤›nda, hava yast›¤›
uyar› lambas› yanar;

Hava yast›¤› bilgisayar›

Bu cihaz SRS hava yast›klar›n› kontrol
eder. 
• Arac›n›z SRS perde hava yast›klar› &

SRS yan hava yast›klar› (opsiyonel) ile
donat›lm›fl ise, cihaz bu hava yast›klar›-
n› da kontrol eder. 

ww D‹KKAT
• Hiçbir koflul alt›nda hava yast›¤› bil-

gisayar› sökülmemeli veya parçalar›-
na ayr›lmamal›d›r.  Bu uyar›y› dikka-
te almamak SRS yan hava yast›klar›-
n›n & SRS perde hava yast›klar›n›n
istenmeyen flekilde çal›flmas›na ve-
ya acil bir durumda çal›flmamas›na
neden olabilir. 

w

w

Air bag computer
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• Hava yast›¤› bilgisayar› üzerine su,
meyve suyu veya benzerlerinin
dökülmemesine dikkat edin. 

• Hava yast›¤› bilgisayar› veya çevre-
sine sertçe vurmay›n veya tekmele-
meyin. 

•  SRS hava yast›klar› aç›ld›ktan sonra
hava yast›¤› bilgisayar› yeniden kul-
lan›lamaz.  Yetkili bir Daihatsu servi-
sine de¤iflim ifllemini yapt›r›n. 

Hava yast›¤› sensörleri 

SRS perde hava yast›¤› & SRS yan hava
yast›¤› sensörleri ön ve arka koltuklar›n her
iki taraf›nda yer al›rlar. 

Sensor

(SRS perde hava yast›klar› & SRS yan
hava yast›klar› ile donat›lm›fl araçlar
için)

ww D‹KKAT
Hiçbir koflul alt›nda SRS yan hava yast›-
¤› & SRS perde hava yast›¤› sensörleri
sökülmemeli veya parçalar›na ayr›lma-
mal›d›r.  Bu uyar›y› dikkate almamak
SRS yan hava yast›klar›n›n & SRS perde
hava yast›klar›n›n istenmeyen flekilde
çal›flmas›na veya acil bir durumda çal›fl-
mamas›na neden olabilir. 
SRS yan hava yast›¤› & SRS perde hava
yast›¤› sensörlerine veya etraf›na güçlü
bir flekilde vurmay›n. 

Sensor
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Kontak anahtar›

LOCK…
Anahtar bu konumda ç›kart›labilir ya da
konta¤a sokulabilir. Anahtar bu konumda
dönmüyorsa, direksiyonu hafifçe sa¤a-sola
çevirerek yeniden deneyiniz. 

ww UYARI
• Araç hareket halindeyken anahtar›

LOCK konumuna çevirmeyiniz.
Anahtar kolayca ve istem d›fl› bir
flekilde yerinden ç›karak direksiyo-
nun kilitlenmesine ve bir kazaya
neden olabilir. 

• Anahtar› hiç kimse yokken ya da
araçta sadece çocuklar varken
kontakta b›rakmay›n›z. Anahtar›n
yanl›fll›kla “LOCK” konumundan
baflka bir konuma getirilmesi duru-
munda, araç ya da elektrikli dona-
n›mlar aniden çal›flmaya bafllayabi-
lir. 

ACC…
Radyo ve benzeri donan›m motor kapal›y-
ken anahtar bu konuma getirildi¤inde kulla-
n›labilir. 

D

4–1

04  5/14/09  5:51 PM  Page 1



ON…
Motor bu konumda çal›fl›r.

ww D‹KKAT
Motor kapal›yken anahtar› asla bu ko-
numda b›rakmay›n›z. Bu uyar›n›n dikka-
te al›nmamas› akünün boflalmas›na ne-
den olacakt›r.

START…
Bu konumda marfla bas›l›r. Motor çal›flma-
ya bafllad›ktan sonra anahtar› serbest b›ra-
k›n›z, anahtar otomatik olarak ON konumu-
na dönecektir. 
Çal›flt›rmayla ilgili tavsiyeler için Bölüm
10’a bak›n›z. 

Kontak anahtar› uyar› sinyali

Bu uyar› sinyali, kontak anahtar› ACC ya
da LOCK konumundayken kap›y› açman›z
durumunda, anahtar› kontaktan ç›kartma-
n›z› hat›rlatmak üzere devreye girecektir. 

D

4–2

04  5/14/09  5:51 PM  Page 2



Far kolu

Far kumandas›

Farlar› yakmak için far kolu üzerindeki
dü¤meyi çeviriniz. 

Kol konumlar›

Position
Light
Headlights
Clearance lights
Tail lights
License plate
lights
Instrument panel
lights

2nd stage
On
On
On

On

On

1st stage
Off
On
On

On

On

2nd stage

1st stage

Uzun farlar› yakmak/kapatmak için
Farlar yan›yorken, far kolunu ileri itti¤inizde
uzun farlar yanacak, kolu geri çekti¤inizde
yine k›sa farlar yanacakt›r. Uzun farlar ya-
k›ld›¤›nda, gösterge paneli üzerindeki uya-
r› lambas› da yanacakt›r. 

Selektör
Kolu hafifçe çekiniz ve b›rak›n›z. Far aç›k-
ken ya da kapal›yken selektör yap›labilir. 

High beam

Headlight flasher

Sinyal kumandas›

Sinyaller kontak anahtar› ON konumun-
dayken yanacakt›r. Sinyal vermek için far
kolunu yukar› ya da afla¤› hareket ettiriniz.
Gösterge paneli üzerindeki sinyal uyar›
lambalar› yan›p sönmeye bafllayacakt›r.
fierit de¤ifltirirken sinyal vermek için kolu
hafifçe hareket ettirip tutabilirsiniz. 

NOT
Sinyal normalden daha h›zl› yan›p sön-
meye bafllarsa, sinyal lambalar›ndan bir
patlam›fl olabilir. 

Lane 
change

D
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2. kademe

1. kademe

Lamba

Konum
1. kademe

KAPALI

AÇIK AÇIK

AÇIK AÇIK

AÇIK AÇIK

AÇIK AÇIK

AÇIK

2. kademe

Farlar

Park lambalar›
Arka lambalar

Plaka lambalar›

Gösterge paneli 
lambalar›

Uzun far

Selektör

fierit
de¤ifltirme
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Far aç›k uyar› sinyali

Kontak anahtar› ACC ya da LOCK konu-
mundayken ve farlar aç›kken kap›y›
açt›¤›n›zda, far aç›k uyar› sinyali, sizi bu
durumdan haberdar etmek üzere devreye
girecektir. 

Far yükseklik ayar› dü¤mesi

Far yükseklik ayar› dü¤mesini arac›n›z›n
yük durumuna ba¤l› olarak ayarlay›n›z.

Dü¤me konumlar› 

Load conditions
Positions

1 bulb
Driver only
2 passengers in front
2 passengers in front + 3 
passengers in rear
2 passengers in front + 3 
passengers in rear + full luggage 
(up to gross vehicle weight*)

A driver + full luggage (up to rear 
max. permissible axle load*)

2.5

0
0

1

3.5

2 bulb

2

0
0

1

3

* See Section 15.

D

4–4

Yük koflullar›

* Bkz. Bölüm 15.

Konum

1 ampul 2 ampul

Sadece sürücü

Önde 2 yolcu

Önde 2 yolcu + arkada 2 yolcu

Önde 2 yolcu + Arkada 3 yolcu + dolu
bagaj (brüt araç a¤›rl›¤›na kadar*)

Sürücü + dolu bagaj (izin verilen azami
arka aks yükünü geçmeyecek flekilde*
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Dörtlü flaflör dü¤mesi

Sinyal lambalar›n›n tümünü yakmak için bu
dü¤meye bas›n›z. Gösterge panelindeki
uyar› lambas› da yan›p sönmeye bafllaya-
cakt›r. Kapatmak için dü¤meye bir kez da-
ha bas›n›z. Bu dü¤me bas›l› haldeyken sin-
yal kolu çal›flmayacakt›r. Bu dü¤meyi acil
durumlar d›fl›nda kullanmay›n›z. 

ww UYARI
Herhangi bir kazaya sebebiyet verme-
mek için acil bir durumda kenara çeki-
niz. 

w

w

w

Silecek ve y›kama dü¤meleri

ww D‹KKAT
• Boyan›n hasar görmemesi için cam

y›kama suyu yerine radyatör so¤ut-
ma suyu kullanmay›n›z. 

• Cam üzerindeki kar birikmiflken, cam
buzlanm›flken ya da kuruyken sile-
cekleri çal›flt›rmay›n›z. Silecek lastik-
lerinin hasar görmesine neden olabi-
lirsiniz. 

• Cam suyu tank› boflken y›kama fonk-
siyonunu kullanmay›n›z. Motorun za-
rar görmesine neden olabilirsiniz. 

ww UYARI
• So¤uk havalarda y›kamay› çal›flt›r-

madan önce cam› rezistans ya da
buz çözücü ile ›s›t›n›z. Bu görüfl
alan›n›z› k›s›tlayarak bir kazaya ne-
den olabilecek olan buzlanmay› ön-
lemeye yard›mc› olacakt›r. 

• Afl›nm›fl ya da kirli silecek lastikleri
görüfl alan›n›z› olumsuz etkiler. Si-
lecek lastiklerinin bak›m›n› yapma-
y› ve gerekti¤inde de¤ifltirmeyi ih-
mal etmeyiniz. 

Ön cam silecek ve y›kama kolu

Y›kama ve silme fonksiyonlar› sadece kontak
anahtar› “ON” konumundayken kullan›labilir.
Silece¤i çal›flt›rmak için silecek kolunu afla¤›
çekiniz. 
Silecek kolu “INT” konumundayken silecekler
fas›lal› olarak çal›flacakt›r. 
Silecek kolunu “INT” konumundan “MIST” ko-
numuna ald›¤›n›zda, silecek düflük h›zda ça-
l›fl›r, kolu b›rakt›¤›n›zda, silecek kolu “OFF”
konumuna döner.
Cam y›kama için kolu kendinize do¤ru çeki-
niz.
Cam› y›karken silecek düflük h›zda çal›fl›r.

OFF

MIST

Washer

On

INT

Slow speed

Fast speed

D

4–5

Y›kama

Aç›k

MIST (Bu¤u)

INT (Fas›lal›)

Düflük h›z

Yüksek h›z

KAPALI

04  5/14/09  5:51 PM  Page 5



Arka cam silecek ve y›kama dü¤mesi

Arka cam y›kama ve silme fonksiyonlar› sa-
dece kontak anahtar› “ON” konumundayken
kullan›labilir. 
Silece¤i çal›flt›rmak için dü¤meyi “ON” konu-
muna getiriniz. 
Silecek kolu “INT” konumundaysa silecekler
fas›lal› çal›fl›r.
Silecek çal›fl›rken cam y›kamak için dü¤meyi
“ON” konumundan 1 konumuna itiniz. 
Sadece cam y›kama için dü¤menin alt k›sm›-
n› “OFF” konumundan 2 konumuna getiriniz.

OFF

ON

Arka cam rezistans dü¤mesi

Arka cam rezistans›, kontak anahtar› “ON”
konumundayken kullan›labilir. 
Arka camdaki bu¤uyu çözmek için rezistans
dü¤mesine bas›n›z. 
Rezistans devredeyken uyar› lambas› yana-
cakt›r. 
Rezistans kar› eritecek ya da ya¤mur suyunu
kurutacak flekilde tasarlanmam›flt›r. 
Konta¤› aç›p far kumanda dü¤mesini çevirdi¤i-
nizde, dü¤me ayd›nlatmas› devreye girecektir.
(Is›tmal› ayna bulunan araçlarda)
Arka cam rezistans› aç›ld›¤›nda, ayna ›s›t›c›lar›
da devreye girer. Arka cam rezistans› aç›ld›¤›n-
da, ayna ›s›t›c›lar› da devreye girer.

Indicator light

Manual air conditioner equipped vehicles

www D‹KKAT
• Akünün boflalmas›n› önlemek için,

camdaki bu¤u temizlendi¤inde rezis-
tans› kapat›n›z. 

• Arka camdaki rezistans tellerini
kesinlikle kaz›may›n›z. 

w

Indicator light

Auto air conditioner equipped vehicles

D

4–6

Uyar› lambas›

Uyar› lambas›

Manuel klimal› araçlar Otomatik klimal› araçlar
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Ön cam bu¤u çözücü dü¤mesi

Ön cam bu¤u çözücü, kontak anahtar› ON
konumundayken kullan›labilir. 
Ön camdaki bu¤uyu çözmek için dü¤meye
bas›n›z. 
Bu¤u çözücü devredeyken uyar› lambas›
yanacakt›r. 
Far kumanda dü¤mesini çevirdi¤inizde,
dü¤me ayd›nlatmas› devreye girecektir.

NOT
Dü¤meye bas›ld›ktan sonra bu¤u çözü-
cü 15 dakika boyunca çal›fl›r.

Indicator light

L.H.D. vehicles R.H.D. vehicles

Indicator light

Ön sis far› dü¤mesi

(sadece ön sis far› bulunan araçlarda)

Ön sis far›, far kolu 1. ya da 2. kademeye
çevrildi¤inde kullan›labilir. Ön sis farlar›n›
yakmak için dü¤meye bas›n›z.
Ön sis lambas› yanarken gösterge lambas›
da yanar. 

NOT
Far kolunu OFF konumuna çevirdi¤iniz-
de ön sis far› kapan›r.

Front fog light switch ON

OFF

D

4–7

Uyar› lambas›

Soldan direksiyonlu model Sa¤dan direksiyonlu model

Uyar› lambas›

Ön sis lambas› dü¤mesi AÇIK

KAPALI
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(sadece arka sis far› bulunan 
araçlarda)

Arka sis far›, far kolu 1. ya da 2. kademeye
çevrildi¤inde kullan›labilir. 
Arka sis far› aç›k oldu¤u sürece uyar› lam-
bas› yanar. 

Rear fog light switch ON

OFF

NOT
• Arka sis far› far kolu birinci kademe-

deyken kapat›lmaz.
• Far kolunu OFF konumuna çevirdi¤i-

nizde arka sis far› kapan›r.
• Arka sis far›n› tekrar açmak için dü¤-

meye tekrar bas›n›z.

(ön ve arka sis far› bulunan araçlarda)

Sis far›n› yakmak için sis far› dü¤mesini
afla¤›daki tabloya göre çevirin.

Dü¤me konumlar›

2nd stage

1st stage

Fog light switch

D

4–8

Arka sis lambas› dü¤mesi AÇIK

KAPALI

Sis far› dü¤mesi

2. kademe

1. kademe

Lamba

Konum

1. kademe

KAPALI

AÇIK AÇIK

AÇIK

2. kademe

Ön sis farlar›

Arka sis farlar›
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Ön
Ön sis farlar› far koku ve sis far› dü¤mesi 1.
kademedeyken yanar.

Arka
Arka sis far› far kolu üzerindeki far kuman-
da dü¤mesi ikinci kademeye getirilmifl hal-
deyken arka sis far› dü¤mesine bas›ld›¤›n-
da yanacakt›r. Arka sis far› yanarken, gös-
terge panelindeki uyar› lambas› da yana-
cakt›r. 
Far kumanda dü¤mesini çevirdi¤inizde,
dü¤me ayd›nlatmas› devreye girecektir.

NOT
• Arka sis far› yanarken far kolu 1.

kademeye getirildi¤inde arka sis far›
sönmeyecektir.

• Ön sis farlar› ve arka sis far›
yanarken far kontrol kolu kapal›
(OFF) konumdaysa hem ön sis farlar›
hem arka sis far› söner. Kol 1. kade-
meye getirilir.

• Arka sis far›n› söndürdükten sonra
tekrar yakmak için sis far› dü¤mesini
2. kademeye getirin.

Merkez diferansiyel kilidi
dü¤mesi (4WD araçlar için)

• Bu dü¤me, karl› yollar gibi kaygan ze-
minlerde, kaygan bir noktadan kurtul-
mak için kullan›l›r. Ayn› zamanda bu
dü¤me, tekerleklerin çamura saplanma-
s› halinde, bu duruma neden olan ze-
minden kurtulmak için de kullan›l›r.
Dü¤me, merkez diferansiyeli kilitler. 

• Kontak “ON” konumundayken, bu dü¤-
meye bas›ld›¤›nda, gösterge panelinde-
ki merkez diferansiyel kilidi uyar› lam-
bas› yanar. Araç hareket halindeyken
bu dü¤meye basmay›n›z. 

w

• Sadece araç hareket halinde de¤ilken
dü¤meye bas›n›z. Otomatik flanz›manl›
araçlarda, vites G konumunda olmal›
ve arac›n bütün tekerlekleri ayn› yöne
bakmal›d›r. 

• Merkez diferansiyel kilidi dü¤mesine
bas›ld›¤›nda V.S.C. ve çekifl kontrolü
kapat›l›r ve V.S.C. OFF lambas› ve
kayma uyar› lambas› yanar.

• Konta¤› aç›p far kumanda dü¤mesini
çevirdi¤inizde, dü¤me ayd›nlatmas›
devreye girecektir. 

ww UYARI
Merkezi diferansiyel kilidi aç›k halde
kuru asfalt veya otoban üzerinde kul-
lan›m çekifl sistemine uygulanan afl›r›
kuvvet nedeniyle çekifl mekanizmas›-
na zarar verebilir. 

D

4–9
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ww D‹KKAT
• Merkezi diferansiyel kilidi aç›k halde

asfalt üzerinde sürüfl yapmay›n.  Di-
reksiyon a¤›rl›¤› olarak bilinen du-
rum ile birlikte sürüfl kabiliyetini
olumsuz etkiler.  Bu ön ve arka teker-
leklerin dönüfl h›z›ndaki farkl›l›ktan
kaynaklan›r ve bir ar›za de¤ildir an-
cak tehlikeli ve kaç›n›lmas› gereken
bir durumdur. 

• Mümkün olabildi¤ince, arac› halatla
çekmekten kaç›n›n. Halatla çekmek-
ten baflka çareniz yoksa, merkezi di-
feransiyel kilidini kapat›n. 

NOT
Merkezi diferansiyel kilidi afla¤›daki du-
rumlarda kullan›labilir;
• Kaygan bir yol yüzeyinde kalk›fl yap-

mak için; Bir tekerlek patinaja düfltü-
¤ünde ve araç sapland›¤›nda.

• Araç sapland›¤›nda;
Bir tekerlek sapland›¤›nda ve patina-
ja düflerek araç ç›kar›lamad›¤›nda.
Patinaj yapan tekerlek sapland›¤›nda
merkezi diferansiyel kilidini aç›n.

Çekifl kontrol dü¤mesi

(Otomatik flanz›manl› araçlarda)

Çekifl kontrolü kapatmak için çekifl dü¤me-
sine bas›n.
Çekifl kontrol kapal› iken, patinaj ikaz lam-
bas› yanar. 
Far kolu 1. kademe veya 2. kademede iken
iflaret yanar.   
(Çekifl kontrol sayfa 10-16)

w

(Düz flanz›manl› araçlarda)

NOT
• Kontak “ON” konumuna al›nd›¤›nda,

çekifl kontrol otomatik olarak devre-
ye girer. 

•    Baz› durumlarda, çekifl kontrol derin
kar ile kapl›, tozlu yollarda vb. kalk›fl
için uygun olmayabilir. Böyle du-
rumlarda, çekifl kontrolü kapatmak
için çekifl dü¤mesine bas›n.

w

D

4–10
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‹nifl deste¤i kontrol dü¤mesi

D.A.C’yi açmak için D.A.C. dü¤mesine ba-
s›n. 
D.A.C. aç›k iken, D.A.C. ikaz lambas› ya-
nar.
(‹nifl deste¤i kontrol sayfas› 10-17)

NOT
D.A.C. dü¤mesi kullan›larak D.A.C. akti-
vasyonu afla¤›daki durumlarda arac›n
sabit bir düflük h›zla (5 km/s <3 mil/s>
civar›nda) dik bir yokufltan inmesini
sa¤lar;
• Sabit bir düflük h›zda sürüfl s›ras›n-

da sadece motor freni ile yeterli ya-
vafllaman›n sa¤lanamayaca¤› kadar
dik bir yokufltan inifl s›ras›nda. 

• Sabit bir düflük h›zda sürüfl esnas›n-
da yol yüzeyi tümsekli veya kaygan
bir yokufltan inerken. 

Koltuk ›s›tma dü¤mesi 

Koltuk ›s›t›c›s›, kontak anahtar› “ON” konu-
muna çevrildi¤inde çal›fl›r. 
Dü¤menin yukar› taraf›na bas›ld›¤›nda, ça-
l›flma lambas› yanar ve sol ön koltuk ›s›t›-
lacakt›r. 
Dü¤menin afla¤› taraf›na bas›ld›¤›nda, ça-
l›flma lambas› yanar ve sa¤ ön koltuk ›s›t›-
lacakt›r. 
Dü¤meye bir kez daha basarsan›z, çal›fl-
ma lambas› söner ve ›s›t›c› kapan›r. 

Indicator light

D

4–11

Uyar› lambas›
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ww D‹KKAT
• Bu sistemin afla¤›da belirtilenlerden

birisi taraf›ndan kullan›lmas› afl›r›
›s›nmaya veya hafif yan›klara (k›za-
r›kl›k) sebep olabilir. Bu yüzden dik-
kat edilmesi gerekir. 
• Çocuklar, yafll›lar, hastalar, fizik-

sel engelliler
• Hassas ciltli kifliler 
• Yorgun kifliler 
• Sarhofllar veya uykuya sebep olan

ilaç alan kifliler (örn; uyku ilac›) 
• Battaniye, ve minder gibi ›s›y› iyi tu-

tan bir cisimle üstünüzü örttü¤ünüz-
de bu sistemi kullanmay›n›z. Bu uya-
r›ya dikkat edilmemesi koltu¤un
anormal flekilde ›s›nmas›na ve hafif
yan›klara veya koltuk hasar›na yol
açabilir. 

• Koltu¤un üstüne yüzeyi düzgün ol-
mayan a¤›r cisimler yerlefltirmeyiniz.
Koltu¤a tel veya i¤ne gibi sivri cisim-
ler bat›rmay›n›z. Bunlar, sorunlara
sebep olabilir. 

• Koltu¤u temizlemek için benzin veya
mazot gibi organik solventler kullan-
may›n›z. Bu, ›s›t›c›n›n ve koltu¤un
yüzeyine zarar verebilir. 

• S›v› dökülürse, hemen kuru bir bezle
siliniz. 

• Kullan›m s›ras›nda herhangi bir
anormallik meydana gelirse, hemen
çal›flmay› durdurunuz ve bir Daihat-
su yetkili servisine baflvurarak siste-
mi kontrol ettiriniz. 

NOT
Bu sistemi, motor kapal› durumda uzun
süre kullanmay›n›z. Bu durum akünün
tamamen boflalmas›na neden olabilir.

Güç prizi

Ön

Güç prizi araç aksesuarlar›na güç
sa¤lamak için kullan›l›r. Kontak anahtar›
“ACC” veya “ON” konumundayken kapa¤›
aç›n.

ww D‹KKAT
• Sigortan›n atmamas› için toplam

araç kapasitesi olan 12 V/120W (ön
ve arka güç prizleri) de¤erini aflma-
y›n.

• Motor çal›flm›yor durumdayken akü-
nün boflalmas›n› önlemek için uzun
süreyle güç prizini kullanmay›n.

w

w

D

4–12
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Arka

w

w

Çakmak

Kontak anahtar› ACC ya da ON konumun-
dayken, çakma¤› sonuna kadar yuvas›n›n
içine do¤ru itiniz.
Çakmak kullan›ma haz›r hale geldi¤inde
otomatik olarak eski konumuna gelecektir.
Çakma¤› çekerek ç›kart›n›z.
Kulland›ktan sonra çakma¤› yerine yerlefl-
tiriniz.

ww UYARI
Elinizi yakmamak için çakma¤›n ›s›nan
k›sm›na dokunmay›n›z.

w

www D‹KKAT
• Çakmak 20 saniye içinde otomatik

olarak atmazsa, hemen yuvas›ndan
ç›kart›n›z. Çakma¤› yuvas›na iterken
zorlamay›n›z. Çakmak sistemini der-
hal bir Daihatsu servisinde kontrol
ettiriniz.

• Çakmak yuvas›na belirtilenler d›fl›n-
da hiçbir parça ya da aksesuar so-
kulmas› tavsiye edilmemektedir. Bu
çakmak sistemine zarar verebilir.

D

4–13
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Gösterge paneline genel bak›fl

E

5–1

Fuel gauge (page 5-17)

Warning / indicator light panel (page 5-2)

Speedometer (page 5-18)

Tachometer (page 5-19)Takometre (sayfa 5-19)

Kilometre saati (sayfa 5-18)

Uyar› lambas› paneli (sayfa 5-2)

Yak›t göstergesi (sayfa 5-17)
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Uyar› lambalar›

Uyar› lambalar› sistemde meydana gelen
anormal durumlar› belirtirler.

Tüm uyar› lambalar›n› kontrol etmek için
1. El frenini çekiniz.
2. Kontak anahtar›n› ON konumuna getiri-

niz fakat marfla basmay›n›z. Tüm uyar›
lambalar›n›n yanmas› gerekir. ABS (ki-
litlenme önleyici fren sistemi) birkaç sa-
niye sonra sönecektir. Hava yast›¤›
lambas› alt› saniye sonra sönecektir. 

ww UYARI
• Acil bir durumda motoru ya da ara-

c› durdurman›z gerekirse, arac›n›z›
yolun kenar›ndaki emniyetli bir ala-
na çekiniz. Motoru durdurunuz ve
dörtlü flaflörü yak›n›z.

• Ellerinizi yakmamak için motor böl-
mesindeki herhangi bir parçay›
kontrol etmeden önce motorun so-
¤umas›n› bekleyiniz. 

• Ciddi yaralanmalar› önlemek için
ellerinizi, k›yafetlerinizi ve di¤er
nesneleri motor bölmesi içinde yer
alan hareketli parçalardan uzak tut-
maya özen gösteriniz. 

3. Motor çal›flt›r›ld›ktan ve el freni indiril-
dikten sonra, uyar› lambalar› sönecek-
tir. 

Herhangi bir uyar› lambas›n›n çal›flmamas›
durumunda, bu lambay› mümkün oldu¤un-
ca k›sa bir sürede bir Daihatsu bayisinde
kontrol ettiriniz. 

Fren uyar› lambas›

Fren uyar› lambas›, el freni çekildi¤inde ya
da motor çal›fl›rken fren hidroli¤i deposun-
daki hidrolik seviyesinin MIN seviyesine
düflmesi durumunda yanar. 
Gerekiyorsa fren hidroli¤i ilave ediniz ve
sistemde hidrolik kaça¤› olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz. 
Fren uyar› lambas› yanmaya devam eder-
se, frenlerin s›k›labilmesi için fren sistemi-
nin daha fazla güce ihtiyac› olacak ve du-
rufl mesafesi uzayacakt›r. 
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Uyar› lambas›n›n EBD (Elektronik Fren
Gücü Da¤›t›m) fonksiyonu
EBD kontrolünde bir ar›za meydana gel-
mesi durumunda, uyar› lambas› sürücüyü
bu durumdan haberdar etmek üzere devre-
ye girer. Normal koflullar alt›nda, kontak
anahtar› ON konumuna al›nd›¤›nda ve el
freni çekildi¤inde fren uyar› lambas› yanar.
Motorun çal›flt›r›lmas›ndan ve el freninin
indirilmesinden sonra fren uyar› lambas›
söner. 

ww UYARI
Uyar› lambas› yanar haldeyken yola
devam etmeyiniz. Aksi taktirde, bir ka-
zaya neden olabilirsiniz. Frenlerinizi
derhal bir yetkili Daihatsu bayisinde
kontrol ettiriniz. 

ww D‹KKAT
• El freninin indirilmesinin ard›ndan

fren uyar› lambas› sönmezse ya da
uyar› lambas› sürüfl esnas›nda ya-
narsa, muhtemelen fren hidroli¤i se-
viyesi düflmüfltür, bu da fren gücü-
nün azald›¤› anlam›na gelmektedir.
Frenlerinizin güçten düfltü¤ünü fark
etti¤inizde, fren pedal›na kuvvetli bir
flekilde basarak arac›n›z› derhal gü-
venli bir yerde durdurunuz. Daha
sonra bir Daihatsu bayisiyle temasa
geçiniz. 

• Hem fren uyar› lambas› hem de ABS
uyar› lambas› ayn› anda yanarsa,
ABS sisteminde bir ar›za olabilir. Ay-
r›ca, sert bir frende arac›n dengesini
kaybetmesi ihtimali de mevcuttur.
Arac›n›z› derhal güvenli bir yere park
edin ve bir Daihatsu bayisiyle tema-
sa geçiniz. 

• Frene bast›¤›n›zda, anormal bir ses
(g›c›rt›, vb.) duyarsan›z, muhtemelen
fren balatas› afl›nm›flt›r. Arac›n›z›
derhal bir Daihatsu bayisinde kontrol
ettiriniz. 
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Ya¤ bas›nc› uyar› lambas›

Motor çal›fl›yorken ya¤lama sisteminde bir
ar›za meydana gelirse, bu uyar› lambas›
yanar. 

ww D‹KKAT
Uyar› lambas› yanarsa, motoru durduru-
nuz. Aksi taktirde, motorda a¤›r hasar-
lar meydana gelmesine neden olabilirsi-
niz. Arac›n›z› derhal bir Daihatsu bayi-
sinde kontrol ettiriniz. 

NOT
Ya¤ bas›nc› uyar› lambas› ya¤ seviyesi-
ni göstermez. Ya¤ seviyesini kontrol
etmek için ya¤ seviye göstergesini kul-
lan›n›z. 

Akü flarj› uyar› lambas›

Motor çal›fl›yorken flarj sisteminde bir ar›za
meydana gelirse, bu uyar› lambas› yanar.
Araçtaki tüm aksesuarlar› ve motoru dur-
durunuz. Tahrik kay›fl›nda bir gevfleme ya
da kopma durumu olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. 

ww UYARI
Tahrik kay›fl›n› kontrol etmeden ve
ayarlamadan önce, motoru durduru-
nuz ve so¤umas›n› bekleyiniz. Aksi
taktirde, ciddi bir flekilde yaralanabilir-
siniz. 
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ww D‹KKAT
Tahrik kay›fl› koptuysa ya da gevflediy-
se yola devam etmeyiniz, motorun hara-
ret yapmas›na neden olabilirsiniz. Siste-
mi derhal bir Daihatsu bayisinde kontrol
ettiriniz. 

Ar›za ikaz lambas› (MIL)

(AB d›fl›ndaki tiplerde)
Motor çal›fl›rken motor elektronik kontrol
sisteminde bir ar›za meydana gelmesi du-
rumunda, MIL yanar. 

ww D‹KKAT
MIL yand›ysa, arac›n›z› derhal bir Dai-
hatsu bayisinde kontrol ettiriniz. 

(AB tiplerinde)
Motor çal›fl›rken, egzoz emisyonu kontrol
sisteminde bir ar›za meydana gelmesi du-
rumunda, MIL yan›p söner ya da sürekli
yanar. MIL sadece katalizöre hasar verebi-
lecek bir tekleme meydana gelirse yan›p
söner.

ww D‹KKAT
MIL yan›p sönmeye ya da yanmaya de-
vam ederse, sistemi bir tamirhanede
kontrol ya da tamir ettiriniz. Arac›n›z› bu
koflullar alt›nda kullanmaya devam
ederseniz, katalizörün, vb. ciddi flekilde
hasar görmesine yol açabilirsiniz. 
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Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS)
uyar› lambas› 

Sistem normal ise, kontak anahtar› "ON"
konumuna al›nd›ktan sonra lamba birkaç
saniye kadar yand›ktan sonra söner. 
Motor destekli hidrolik direksiyonda bir
sorunla karfl›lafl›ld›¤›nda lamba yanar. 

www D‹KKAT
Kontak anahtar› “ON” konumuna çevril-
di¤inde lamba yanmazsa veya motor
çal›fl›rken lamba yanmaya devam eder-
se, arac›n›z› bir Daihatsu yetkili servi-
sine kontrol ettiriniz. 

ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi)
uyar› lambas›

Kontak aç›ld›¤›nda bu lamba yanacak ve
birkaç saniye sonra sönecektir. 
Afla¤›daki koflullar ABS’de veya fren des-
tek sisteminde (V.S.C. bulunan araçlarda)
bir ar›za olmas› ihtimali bulundu¤unu gös-
terir. 
Sistemi derhal bir Daihatsu bayisinde kon-
trol ettiriniz.
• Kontak anahtar› ON konumuna getirildi-

¤inde, lamba yanmazsa ya da yan›k ka-
l›rsa.
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• Lamba söndükten sonra yeniden ya-
narsa. 

• Sürüfl s›ras›nda lamba yanarsa. 

ww D‹KKAT
Bu lamba ile ABS fren sistemi lambas›
ayn› anda yanarsa, ABS fren sisteminde
ar›za olabilir. Ayr›ca, sert frenleme s›ra-
s›nda arac›n yol tutuflunda bozulma ih-
timali olabilir. Otomobilinizi hemen gü-
venli bir yere park edin ve yetkili bir Dai-
hatsu servisine veya baflka bir kalifiye
ve donan›ml› tamirciye baflvurun. 

ww UYARI
Hem ABS uyar› lambas› hem de fren
uyar› lambas› ayn› anda yanarsa ya da
yan›k kal›rsa, fren gücü ciddi bir
flekilde düflmüfl olabilir. Arac›n›z› der-
hal güvenli bir yere park ediniz ve bir
Daihatsu bayisiyle temasa geçiniz. 

NOT
• Uyar› lambas›n›n yand›¤› ve motor

çal›flt›r›ld›ktan sonra veya sürüfl es-
nas›nda sönmedi¤i durumlarda bile,
normal fren performans› korunur.
(Fren sistemi ABS olarak ifllev gör-
mez) Ancak, otomobilinizi hemen
yetkili bir Daihatsu servisine veya
baflka bir kalifiye ve donan›ml› tamir-
ciye kontrol ettirin.

• Motorun çal›flt›r›lmas› s›ras›nda uya-
r› lambas› birkaç saniye yansa bile,
k›sa sürede söner ve sürüfl esnas›n-
da yanmaz ise, sistem normal flekil-
de çal›fl›yordur.

• Kontak anahtar› "ON" konumuna
al›nd›¤›nda, lamba sistem kontrolü
amac›yla birkaç saniye yanar ve son-
ra söner. 

Emniyet kemeri uyar› lambas› 

Sürücü
Sürücü emniyet kemeri ba¤l› de¤ilse, sürü-
cü kemerini ba¤layana kadar uyar› lamba-
s› yanacakt›r. 
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Yolcu
Ön yolcu koltu¤u yolcu alg›lama sensörü,
yolcuyu alg›lad›¤›nda yolcu kemerini ba¤-
layana kadar uyar› lambas› yanacakt›r. 

NOT
• Sensör yolcuyu ön yolcu koltu¤unun

arka taraf›na belli bir miktar a¤›rl›k
uyguland›¤›nda alg›lar. Bu nedenle
koltu¤a bir eflya koyuldu¤unda uyar›
lambas› yan›p sönecektir.

• Ön yolcu koltu¤una minder konul-
mas› halinde a¤›rl›k yay›l›r ve sensör
koltuktaki yolcuyu alg›layamayabilir.

Emniyet kemeri uyar› sinyali 
Araç 20 km/s ya da daha yüksek bir h›zda
kullan›rken emniyet kemeri ba¤l› de¤ilse
uyar› sinyali iki dakika boyunca emniyet
kemerinin tak›l› olmad›¤›n› hat›rlatmak
üzere devreye girer.

Hava yast›¤› , yan hava yast›¤› ve yan
perde hava yast›¤› uyar› lambas›

Hava yast›¤›nda bir ar›za meydana geldi¤i
alg›land›¤›nda, hava yast›¤› uyar› lambas›
yanarak sürücüyü bu durumdan haberdar
eder. Sistem normalken, hava yast›¤› uya-
r› lambas› kontak anahtar› ON konumuna
al›nd›ktan sonra alt› saniye yanar ve daha
sonra söner. 
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ww D‹KKAT
• Afla¤›daki durumlarda, sistemi derhal

bir Daihatsu servisinde kontrol ettiri-
niz.

• Kontak anahtar› ON konumuna geti-
rildikten hemen sonra uyar› lambas›
yanmazsa.

• Motoru çal›flt›rd›ktan sonra uyar›
lambas› yan›k kal›rsa

• Kontak anahtar›n›n ON konumuna
getirilmesinin ard›ndan alt› saniye
geçtikten sonra uyar› lambas› yan›k
kal›rsa. 

• Kontak anahtar›n›n ON konumuna
getirilmesinin ard›ndan alt› saniye
geçtikten sonra uyar› lambas› yanar-
sa.

• Kemer germe mekanizmas›nda anor-
mal bir durumla karfl›lafl›ld›¤›nda, hava
yast›¤› uyar› lambas› yanacakt›r. 

Yak›t uyar› lambas›

Kontak anahtar› ON konumundayken yak›t
deposundaki yak›t miktar› yaklafl›k 7.5 litre ya
da daha az oldu¤unda yak›t uyar› lambas› ya-
nar. Bu uyar› lambas› yand›¤›nda en k›sa za-
manda yak›t al›n›z.

NOT
Araç yokuflta veya viraj al›rken depodaki
yak›t hareket eder. Bu durum uyar› lamba-
s›n›n yanmas›na sebep olur. 
Böyle bir durumda en k›sa zamanda yak›t
al›n›z.

Hararet uyar› lambas›

Bu lamba, kontak anahtar› ON konumuna
al›nd›¤›nda yanar ve bir kaç saniye sonra sö-
ner.
Motor çal›fl›rken motor suyu s›cakl›¤› çok
yükselirse, bu lamba yanmaya bafllayacakt›r.

ww D‹KKAT
Uyar› lambas› yanarken sürüfle devam et-
meyiniz. Arac› durdurunuz.
(Bkz "Motor hararet yaparsa")
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V.S.C. (Araç Denge Kontrolü) uyar›
lambas›

Sistem normal iken, kontak anahtar› “ON”
konumuna al›nd›ktan sonra birkaç saniye
lamba yanar ve daha sonra lamba söner. 
Afla¤›daki durumlar V.S.C., çekifl kontrol,
D.A.C. veya yokuflta kalk›fl destek kontro-
lünde ar›za oldu¤unu gösterir.
Sistemi hemen bir yetkili Daihatsu servisi-
ne veya tamircisine veya baflka bir kalifiye
ve tam donan›ml› elemana kontrol ettirin. 
• Kontak anahtar› "ON" konumuna al›nd›-

¤›nda, lamba yanmad›¤›nda veya yan›k
durumda kald›¤›nda;

• Lamba söndükten sonra, tekrar yand›-
¤›nda;

• Lamba sürüfl esnas›nda yand›¤›nda;

Gösterge lambalar›

Hararet gösterge lambas›

Kontak anahtar› ON konumunda, motor so-
¤utma suyu s›cakl›¤› düflükken bu lamba ya-
nar.
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D.A.C gösterge lambas›

Sistem normal iken, kontak anahtar› “ON”
konumuna al›nd›ktan sonra birkaç saniye
lamba yanar ve daha sonra lamba söner. 
D.A.C. dü¤mesi aç›ld›¤›nda, gösterge lam-
bas› yanar.
D.A.C. dü¤mesine bas›ld›¤›nda ve çevril-
di¤inde afla¤›daki durumlarda yan›p söner. 
• Vites koluF veyaI konumlar› d›fl›nda

iken;
• Araç h›z› 25 km/s <16 mil/s> üzerine

ç›kt›¤›nda;
• D.A.C. sistemi s›kça kullan›ld›¤›nda;
• D.A.C. sistemi devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda;

Sistem normal iken, kontak anahtar› “ON”
konumuna al›nd›ktan sonra birkaç saniye
lamba yanar ve daha sonra lamba söner. 
Afla¤›daki durumlar D.A.C. sisteminde ar›-
za oldu¤unu gösterir. 
Sistemi hemen bir yetkili Daihatsu servisi-
ne veya tamircisine veya baflka bir kalifiye
ve tam donan›ml› elemana kontrol ettirin. 
• Kontak anahtar› "ON" konumuna al›nd›-

¤›nda, lamba yanmad›¤›nda veya yan›k
durumda kald›¤›nda;

D.A.C. uyar› sinyali
D.A.C. çok s›k kullan›m›na ba¤l› olarak
fren aktüatörü s›cakl›¤› yükselmifl ise uyar›
sinyali kesintili olarak devreye girer. 

ww D‹KKAT
Uyar› sinyali kesintili olarak çal›fl›yor ve
ikaz lambas› yan›p sönüyorsa, arac›
hemen güvenli bir yere çekin.  Bir süre
sonra, D.A.C. uyar› sinyali durdu¤unda
haz›r hale gelir ve ikaz lambas› yan›p
sönerken sürekli yanar hale gelir.  Bu
arada normal sürüfl mümkündür. Uyar›
sinyali durmaz ise, sistemde bir ar›za
olabilece¤inden arac› hemen bir yetkili
Daihatsu servisine veya tamircisine
veya baflka bir kalifiye ve tam donan›ml›
elemana kontrol ettirin. 
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AIR BAG OFF gösterge lambas›

Hava yast›¤› açma-kapama dü¤mesi
kapat›ld›¤›nda, gösterge lambas› yanar. 

ww D‹KKAT
Afla¤›daki durumlar ortaya ç›kt›¤›nda,
sistemi hemen yetkili bir Daihatsu servi-
sine veya tamircisine veya baflka bir ka-
lifiye ve tam donan›ml› elemana kontrol
ettirin. 
• Dü¤me aç›k olsa bile motor çal›fl›r-

ken uyar› lambas› yanarsa;  
• Dü¤me kapal› iken uyar› lambas›

yanmad›¤›nda. 

V.S.C. OFF gösterge lambas›

Sistem normal iken, kontak anahtar› “ON”
konumuna al›nd›ktan sonra birkaç saniye
lamba yanar ve daha sonra lamba söner. 
V.S.C. kapat›ld›¤›nda (merkez diferansiyel
kilit dü¤mesi aç›ld›¤›nda), gösterge lamba-
s› yanar.

Patinaj gösterge lambas›

Sistem normal iken, kontak anahtar› “ON”
konumuna al›nd›ktan sonra birkaç saniye
lamba yanar ve daha sonra lamba söner. 
Çekifl kontrol kapat›ld›¤›nda veya merkez
diferansiyel kilit dü¤mesi aç›ld›¤›nda, gös-
terge lambas› yanar.
Afla¤›daki sistemler devreye girdi¤inde ya-
n›p söner. 
• Araç denge kontrolü;
• Çekifl kontrol;
• ‹nifl deste¤i kontrolü;
• Yokuflta kalk›fl deste¤i kontrolü;
Afla¤›daki durumlar V.S.C. sisteminde ar›-
za oldu¤unu gösterir. 
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Sistemi hemen bir yetkili Daihatsu servisi-
ne veya tamircisine veya baflka bir kalifiye
ve tam donan›ml› elemana kontrol ettirin. 
• Kontak anahtar› "ON" konumuna al›nd›-

¤›nda, lamba yanmad›¤›nda veya yan›k
durumda kald›¤›nda;

Otomatik flanz›man vites de¤iflimi
gösterge lambas›

Kontak anahtar› “ON” konumuna al›nd›¤›n-
da, bir gösterge lambas› flanz›man›n mev-
cut vites konumunu gösterir. 

O/D OFF (kapal›) gösterge lambas›

Overdrive (ekonomi vitesi) dü¤mesi kapa-
l›yken bu gösterge lambas› yanar. 

ww D‹KKAT
Sürüfl s›ras›nda “O/D OFF” lambas› ya-
n›p sönmeye bafllarsa, otomatik flanz›-
manda bir ar›za olabilir. fianz›man› bir
yetkili Daihatsu bayisinde kontrol ettiri-
niz. 
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Uzun far gösterge lambas›

Uzun farlar yak›ld›¤›nda ya da selektör
yap›ld›¤›nda bu gösterge lambas› yanar. 

Güvenlik sistemi uyar› lambas›

Kontak anahtar› ç›kart›ld›¤›nda güvenlik sis-
temi uyar› lambas› yan›p söner.
Ayr›ca kontak anahtar› ACC ya da LOCK ko-
numundan ON konumuna al›nd›ktan sonra
30 saniye bu konumda kal›n›rsa güvenlik sis-
temi uyar› lambas› yan›p söner.

Indicator light

Ön sis lambas› gösterge lambas› 

Ön sis lambas› yand›¤›nda ön sis gösterge
lambas› yanar. 
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Arka sis lambas› gösterge lambas›

Arka sis lambas› gösterge lambas›, arka sis
lambas› yak›ld›¤›nda yanar.

Merkez diferansiyel kilidi gösterge 
lambas›

Bu lamba, araçtaki merkez diferansiyel kili-
di devredeyken yanar. 
Kontak “ON” konumundayken merkez
diferansiyel kilidi dü¤mesine bas›larak sis-
tem devreye sokuldu¤unda, bu lamba
yanar. 

Bak›m hat›rlatma gösterge lambas› 

Çal›flma mesafesi herhangi bir ya¤ de¤iflim
aral›¤›na ulaflt›¤›nda bu gösterge lambas›
yanar. 

NOT 
Çal›flma mesafesi ön ayarl› mesafeye
ulaflt›¤›nda gösterge lambas› yanar ancak
bu, sadece motor ya¤› de¤iflimi tavsiyesi
esasl› mesafedir. 
Motor ya¤› de¤ifltirme aral›¤› için bak›m
program›na bak›n›z. 
(Bak›m program› için bkz sayfa 13-3).
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Çal›flma mesafesinin s›f›rlanmas› 
1. Kontak anahtar› “ON” konumunda iken

mesafe A’y› seçmek için mesafe öl-
çer/günlük mesafe ölçer seçme dü¤me-
sine bas›n›z. 

2. Kontak anahtar›n› “OFF” konumuna al›-
n›z. 

3. Mesafe ölçer/günlük mesafe ölçer seç-
me dü¤mesi bas›l› iken, kontak anahta-
r›n› “ON” konumuna al›n›z. 
Mesafe ölçer/günlük mesafe ölçer gös-
tergesi “—“ye dönecektir. Mesafe öl-
çer/günlük mesafe ölçer seçme dü¤me-
sine bas›n›z. Gösterge “000000” oldu-
¤unda, ayarlama s›f›rlanm›fl demektir. 

w

NOT
S›f›rlama s›ras›nda kontak anahtar›
“OFF” konumuna al›n›rsa, s›f›rlama
gerçekleflmeyecektir.

Yak›t göstergesi

Yak›t göstergesi, yak›t deposundaki yak›t
seviyesini sürekli olarak do¤ruya yak›n bir
flekilde gösterir. 

ww UYARI
Arac›n›z›, yak›t göstergesi ibresi alt
çizginin alt›na gelmifl haldeyken kul-
lanmay›n›z. Bu, motorun teklemesine
ve katalitik konvertörün hasar görme-
sine yol açabilir. Ayr›ca, sürüfl
s›ras›nda motor stop ederse ya da tek-
lerse bir kaza meydana gelebilir. 

w

Full line

Empty line

E
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Dolu çizgisi

Bofl çizgisi
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ww D‹KKAT
• Çeyrek depo benzininiz kald›¤›nda

benzin almay› bir al›flkanl›k haline
getirmenizi tavsiye ederiz. 

• Yak›t ikaz lambas› yand›¤›nda en
k›sa sürede yak›t al›n›z.

Kilometre saati, mesafe ölçer ve
günlük mesafe ölçer

Kilometre saati
‹bre, araç h›z›n› gösterir.
(Genel özellikler)
H›z uyar› gösterge lambas› araç 120 km/s’i
geçti¤inde yanmaya bafllar.

Mesafe ölçer
Mesafe ölçer katedilen mesafeyi gösterir.

Günlük mesafe ölçer
Günlük mesafe ölçer her yolculukta kate-
dilen mesafeyi gösterir.

w

Odometer / trip meter selection switch

Mesafe ölçer/günlük mesafe ölçer 
seçme dü¤mesi
Dü¤meye bas›ld›¤›nda gösterilen de¤er
de¤ifltirilir. Günlük mesafe ölçer ayn› anda
iki farkl› bafllang›ç noktas›na göre mesafe-
yi ölçebilir: A ve B. Günlük mesafe ölçeri s›-
f›rlamak istedi¤inizde, dü¤meyi yaklafl›k üç
saniye bas›l› tutun. 

Odometer

Trip meter A

Trip meter B

E

5–17

Mesafe ölçer

Günlük mesafe ölçer A

Günlük mesafe ölçer B

Mesafe ölçer/günlük mesafe ölçer seçme dü¤mesi
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Takometre

Takometre motorun dakikadaki devir
say›s›n› gösterir. K›rm›z› alan afl›r› devir
bölgesini gösterir. 

ww D‹KKAT
Motorun hasar görmesini önlemek için
motor devrini afl›r› devir bölgesine sok-
may›n›z. 

w

Yol Bilgisayar›

Seçme dü¤mesi
Seçme dü¤mesine her bas›l›flta, ekran içe-
ri¤i de¤iflir. 

Saat gösterimine otomatik de¤iflim
Yaklafl›k bir dakika boyunca hiçbir ifllem
yap›lmad›¤›nda gösterimin otomatik olarak
saate dönece¤i flekilde ayarlanabilir. 

w

• Açma ve kapama iflleminin yap›lmas›
1. Bir gösterim (on veya oFF) yap›lana ka-

dar seçme dü¤mesine bas›l› tutun.  Da-
ha sonra, dü¤meyi b›rak›n. Mevcut du-
rum (on...automatic returning, oFF...no
returning) gösterilir. 

2. Mod seçme dü¤mesine her bas›l›flta
durum “on”  - “off” olarak veya tersine
de¤iflir. 

3. Yaklafl›k befl saniye boyunca hiçbir ifl-
lem yap›lmaz ise, gösterim eskiye geri
döner. 

w

E

5–18
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Dijital saat

Zaman›n ayarlanmas›
1. Ayar dü¤mesine bas›n. Ekran “Saat”

ayar moduna geçer.   
2. “Saat” ayar modunda ayar dü¤mesine

her bas›l›flta, “Saat” gösterimi bir artar. 
3. Seçme dü¤mesine bas›n. Ekran “Daki-

ka” ayar moduna geçer.   
4. “Dakika” ayar modunda ayar dü¤mesi-

ne her bas›l›flta, “Dakika” gösterimi bir
artar. 

Adjustment switch

5. Seçme dü¤mesine bas›n. Ekran “Sani-
ye” s›f›rlama moduna geçer.   

6. “Saniye” s›f›rlama modunda ayar dü¤-
mesine bas›ld›¤›nda, “Saniye” gösterimi
s›f›rlan›r (0 olarak ayarlan›r) ve ekran
dijital saat gösterimine geri dönülür. 

NOT
Ayar dü¤mesini ayar modunda tutarsa-
n›z, gösterim h›zl› de¤iflir. 

Ortalama yak›t tüketimi (AVG)
Gösterim s›f›rland›ktan sonra ortalama
yak›t tüketimi her on saniyede bir güncel-
lenir ve gösterilir. 

NOT
• Kontak anahtar› "ON" konumuna

al›nd›ktan hemen sonra, motorun
son durduruldu¤u andaki de¤er gös-
terilir. 

• Maksimum de¤er "99.9 km/L (MPG)"
olur.

• Güncelleme s›ras›nda bilginin al›na-
mad›¤› veya geçersiz bilginin al›nd›¤›
durumlarda, gösterim yap›lmaz. 

• Yak›t dolumu sonras›nda h›z 2 km/s
veya üzerine ç›kt›¤›nda gösterilen
de¤er otomatik olarak yenilenir (gös-
terilen de¤er 0.0 olur). Gösterilen de-
¤er otomatik olarak s›f›rlanmaz ise,
ortalama yak›t tüketimi gösterilirken
ayar dü¤mesine bas›l› tutun.  Daha
sonra, gösterim s›f›rlan›r (gösterilen
de¤er 0.0 olur).

E

5–19

Ayar dü¤mesi
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Menzil (RANGE)
Menzil mevcut yak›t miktar› ve yak›t tüke-
timine ba¤l› olarak hesaplan›r. 

ww D‹KKAT
Yak›t göstergesi “E” noktas›na yaklaflt›-
¤›nda veya düflük yak›t uyar› lambas›
yanarken, menzil sürüfle devam etmek
için yeterli olsa bile araca yak›t al›n. 

NOT
• Gösterimin güncellenme zamanla-

mas› sürüfl koflullar›na (hareket ha-
linde / hareket halinde de¤il) ba¤l›d›r.

• Yeni bir araç geldi¤inde, menzil ola-
rak gösterilen de¤er do¤ru olmayabi-
lir. 

• Menzil geçmifl yak›t tüketimine göre
hesapland›¤› için sürüfl tarz›, yol ko-
flullar› vb. ba¤l› olarak artabilir veya
azalabilir.  

• Maksimum de¤er "999 km/L (Mi)"
olur.

• Yak›t göstergesi bir ar›za alg›lad›¤›n-
da, gösterim bir süreli¤ine kaybola-
bilir. 

• Akü ba¤lant›s› kesildi¤inde, kay›tl›
yak›t tüketimi s›f›rlan›r. 

D›fl hava s›cakl›¤› (OUTSIDE)
D›fl hava s›cakl›¤› gösterilir.  

NOT
• Gösterilen d›fl hava s›cakl›¤› di¤er ci-

hazlarla ölçülen d›fl hava s›cakl›¤›n-
dan farkl›l›k gösterebilir. 

• Kontak anahtar›n›n "ON" konumuna
al›nmas›ndan hemen sonra, göste-
rim bofl b›rak›l›r. 

• Minimum gösterilen de¤er "–30°C"
ve maksimum gösterilen de¤er
"50°C"dir.

• D›fl hava s›cakl›¤› de¤eri 3°C veya al-
t›na düfltü¤ünde, gösterilen rakam
yan›p söner. 
Ancak, kontak aç›ld›¤› anda gösteri-
len de¤er 3°C veya alt›nda ise yan›p
sönmez. Bu durumda sadece buz
uyar› iflareti yanar.

• Ar›za alg›land›¤›nda "– – °C" görün-
tülenir.

E

5–20

05  5/14/09  5:58 PM  Page 20



• Afla¤›daki durumlarda d›fl hava s›-
cakl›¤› do¤ru görüntülenemeyebilir;

• Araç park halinde iken veya yakla-
fl›k 15 km/s veya daha düflük h›zla
yavafl seyrederken.

• D›fl hava s›cakl›¤› büyük oranda
de¤iflti¤inde (ör. bir tünelin girifl /
ç›k›fl›nda).

• Gerçek d›fl hava s›cakl›¤› de¤iflme-
mifl olsa bile, d›fl hava s›cakl›¤›n›n
gösterilen de¤eri araç koflullar›na
(ör. araç h›z›, rüzgar›n yönü) göre
farkl›l›k gösterebilir. 

Buz uyar› iflareti

D›fl ortam s›cakl›k göstergesi 3°C veya al-
t›ndaki bir s›cakl›¤› gösterdi¤inde, belirtilen
rakam ve buz uyar› iflareti 5 saniye kadar
yan›p söndükten sonra sürekli yanar. 
D›fl ortam s›cakl›k göstergesi 4°C veya üs-
tündeki bir s›cakl›¤› gösterdi¤inde buz uya-
r› iflareti kaybolur. 

NOT 
D›fl ortam s›cakl›¤› gösterilmezse bile,
buz uyar› iflareti yan›p söner veya sü-
rekli yanar. 

Ice warning mark

Gösterge paneli ayd›nlatmas›

Dü¤me  1. veya 2. kademeye ayarland›¤›n-
da, gösterge paneli ayd›nlatma ›fl›¤› yanar.
Di¤er yandan, dü¤me “OFF” konumuna
ayarland›¤›nda ayd›nlatma ›fl›¤› söner. 

E
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Buz uyar› iflareti
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Bölüm 6
F Hava kontrol sistemleri

Kalorifer/klima ...........................................................................6–1
Kalorifer/otomatik klima .............................................................6–1
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Kalorifer/klima

Kalorifer ya da klima kontak anahtar› ON
konumundayken çal›fl›r. 

Havaland›rma kanallar›

Orta havaland›rma kanallar›
Orta kanallardaki hava ak›m› yönü, kanal
kapaklar› üzerindeki dü¤meler arac›l›¤›yla
kontrol edilir. 

F

6–1
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Sa¤ ve sol havaland›rma kanallar›
Sa¤ ve sol kanallardaki hava ak›m› yönü,
kanal kapaklar› üzerindeki dü¤meler
arac›l›¤›yla kontrol edilir.

Hava ak›m› kumanda dü¤mesi

Kumanda dü¤mesi hava ak›m› verilen
kanallar› de¤ifltirir. 

Parantez ( ) içindeki konum, çok düflük
miktarda hava ak›m› verilecek olan hava-
land›rma kanal›n› gösterir. 

Dial
position

Air outlet

USE�
WITH

NOT
• Bu iflaret cam›n buharlanmas› duru-

munda kullan›lacak olanZZ ve[[ ko-
numlar›n› ifade eder. Bu konumlar
d›flar›daki havay› içeriye almak için-
dir. ‹ç hava sirkülasyonu seçildi¤in-
de buharlanma kolayl›kla giderile-
meyebilir.

• D›flar›dan hava giriflini seçmek için
iç / d›fl hava sirkülasyonu kolunu
kullan›n. 

F

6–2

Dü¤me
konumu

Hava
kanal›
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S›cakl›k kumanda dü¤mesi

Hava s›cakl›¤› bu dü¤me ile ayarlan›r.
S›cak hava istemiyorsan›z, dü¤meyi sola
do¤ru çeviriniz. 

Cool Warm

Hava girifli kumanda kolu

\ Kabin içindeki hava devridaim ettirilir.
] Hava d›flar›dan al›n›r.

NOT
D›flar›daki hava uygun de¤ilse, kolu \\
konumuna getiriniz. 
Bununla birlikte, camlar›n bu¤ulanmas›-
n› ve kabin içinde kirli hava birikmesini
önlemek için kolu zaman zaman ]] ko-
numuna getirmeniz önerilir. 
Normal kullan›mda kolu ]] konumuna
getirin. 

Fan dü¤mesi

Hava ak›m› seviyesi bu dü¤meyle de¤ifltiri-
lir.

Low

Off High

F

6–3

S›cakSo¤uk

Düflük

YüksekKapal›
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Klima dü¤mesi

Havay› so¤utmak ya da havadaki nemi
almak için klimay› aç›n›z. Klimay› açmak
için, fan› açt›ktan sonra dü¤meye bas›n›z.
Kapatmak için yeniden dü¤meye bas›n›z.
Klima devredeyken uyar› lambas› yanar. 

NOT
• Ortam s›cakl›¤› 0°C civar›ndayken,

nem alma fonksiyonu çal›flmayacak-
t›r. 

• H›zl› bir flekilde so¤utulan hava ka-
nallar›n›n a¤z›nda bu¤u oluflmas›na
neden olabilir. Bu bir ar›za oldu¤unu
göstermez.

USE�
WITH

Indicator

• Belirli modellerde, araç klima çal›fl›r
halde uzun bir rampa, vb. ç›karken
motor so¤utma suyu s›cakl›¤› çok
yükselirse, klima otomatik olarak
devre d›fl› kalacakt›r. 

• Belirli modellerde, çabuk h›zlanmak
için gaz pedal›na sonuna kadar ba-
s›ld›¤›nda, h›zlanma performans›n›n
artt›r›lmas› için klima kompresörü
geçici olarak kapat›l›r. 

ww UYARI
Motor yüksek rölanti mekanizmas› ile
donat›ld›¤›ndan, motor rölantideyken
klima aç›ksa, motor rölanti devri bir
miktar yükselir. Araç durdurulurken ya
da kalk›fl s›ras›nda özen gösterilmesi
gerekir. 

Kullan›mla ilgili tavsiyeler
• Ön cam›n önünde yer alan hava girifl

kanallar›n›n yaprak ya da benzeri mad-
deler taraf›ndan t›kanmam›fl oldu¤un-
dan emin olunuz. 

• Çok nemli havalarda, hava ak›m› ku-
manda dü¤mesi Z veya [ konumun-
dayken ve klima aç›kken s›cakl›k ku-
manda dü¤mesini en so¤uk konuma
getirmeyiniz. D›flar›daki hava ile ön
cam aras›ndaki s›cakl›k fark› ön cam›n
bu¤ulanmas›na ve görüfl alan›n›z›n ka-
panmas›na yol açabilir. 

• Hava ak›m› kumanda dü¤mesi Y, Z
veya [ konumundayken, hava girifli
kumanda kolunu \ konumuna getir-
meyiniz. Bu koflullarda alt›nda ön cam
bu¤ulanabilir.

• Nemli havalarda kabini so¤utma için [
konumunu kullanmay›n›z, bu konumda
so¤utma ön cam›n bu¤ulanmas›na ne-
den olabilir. 

• Arac›n›z uzun bir süre boyunca, yo¤un
günefl ›fl›¤› alt›nda park halinde kalm›fl-
sa ve kabin içi s›cakl›k afl›r› yüksekse,
klimay› camlar› sonuna kadar açt›ktan
sonra aç›n›z. Arac›n içi serinledikten
sonra, camlar› kapat›n›z ve s›cakl›¤› ar-
zu etti¤iniz seviyeye göre ayarlay›n›z. 

F
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Gösterge lambas› 
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• Ya¤murlu günlerde camlar bu¤ulanarak
görüfl alan›n›z› kapatabilir. Böyle bir
durumda klimay› so¤utma ya da bu¤u
çözme modunda çal›flt›r›n. 

Is›tma

Her dü¤menin ve kolun konumunun
ayarlanmas›
1Y

2 Yüksek s›cakl›k
3]

4 ‹stenen konum
5 Kapal› ya da aç›k
Havadaki nemi almak için klimay› aç›n›z.
Havan›n h›zl› bir flekilde ›s›t›lmas› isteni-
yorsa, 2 ve 4 numaral› dü¤meleri sa¤a
çeviriniz, 3 numaral› kolu \ konumuna
getiriniz. 

USE�
WITH

NOT
Camlar›n bu¤ulanmas›n› ve kabin içinde
kirli hava birikmesini önlemek için kolu
zaman zaman ]] konumuna getiriniz. 

F
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So¤utma

Her dü¤menin ve kolun konumunun ayar-
lanmas›
1W

2 2 Düflük s›cakl›k
3]

4 ‹stenen konum
5 Aç›k
Havan›n h›zl› bir flekilde so¤utulmas› iste-
niyorsa, 2 numaral› dü¤meyi en sola, 3
numaral› kolu \ konumuna ve 4 numa-
ral› dü¤meyi de en sa¤a getiriniz

NOT
Camlar›n bu¤ulanmas›n› ve kabin içinde
kirli hava birikmesini önlemek için kolu
zaman zaman ]] konumuna getirin. 

USE�
WITH

Is›tma ve nem alma

Her dü¤menin ve kolun konumunun ayar-
lanmas›
1Z

2 Yüksek s›cakl›k
3]

4 ‹stenen konum
5 Aç›k veya kapal›
Havadaki nemi almak için klimay› aç›n›z. 

USE�
WITH

Bu¤u çözme

Her dü¤menin ve kolun konumunun ayar-
lanmas›
1[

2 ‹stenen konum
3]

4 ‹stenen konum
5 Aç›k veya kapal›

USE�
WITH

F
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Havaland›rma

Her dü¤menin ve kolun konumunun ayar-
lanmas›
1W

2 ‹stenen konum
3]

4 ‹stenen konum
5 Kapal›

USE�
WITH

Kalorifer/otomatik klima 

Kalorifer veya klima kontak anahtar› “ON”
konumunda iken çal›fl›r. 

Havaland›rma kanallar›

F
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Orta havaland›rma kanallar›
Orta kanallardaki hava ak›m› yönü, kanal
kapaklar› üzerindeki dü¤meler arac›l›¤›yla
kontrol edilir.

Sa¤ ve sol havaland›rma kanallar›
Sa¤ ve sol kanallardaki hava ak›m› yönü,
kanal kapaklar› üzerindeki dü¤meler
arac›l›¤›yla kontrol edilir.

Mod dü¤mesi

Mod dü¤mesi hava ak›m› verilen kanallar›
de¤ifltirir. 
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda gösterge
afla¤›daki s›rayla de¤iflir: W→X→Y→Z

Parantez ( ) içindeki konum, çok düflük
miktarda hava ak›m› verilecek olan hava-
land›rma kanal›n› gösterir. 

Display

Air outlet

F
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Gösterge

Hava
kanal›
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Ön bu¤u çözücü dü¤mesi 

Bu, camdaki bu¤uyu çözmek içindir. Çal›fl-
t›rmak için dü¤meye bas›n›z. Dü¤meyi es-
ki konumuna getirmek için dü¤meye bir da-
ha bas›n›z. 
• Fan sabit durumda iken dü¤meye ba-

sarsan›z fan otomatik olarak çal›flacak-
t›r. 

• Klima otomatik olarak “AÇILACAKTIR”. 
• Çal›flma s›ras›nda çal›flma lambas› ya-

nar. 

Indicator

w

$ $

ww UYARI
Nem yüksek iken klima çal›flt›r›l›rsa,
ön bu¤u gönderme dü¤mesine bas-
may›n›z. 
D›fl ortam ile iç ortam aras›ndaki s›-
cakl›k fark›ndan dolay› cam›n d›fl yü-
zeyi bu¤ulanacakt›r. Bu durum görüflü
engelleyebilir. 

S›cakl›k kontrol dü¤mesi 

S›cakl›k bu dü¤me ile ayarlan›r. 
• Dü¤meyi sa¤a veya sola do¤ru çevire-

rek ayarlay›n›z. 
• Ayarl› s›cakl›k göstergede belirtilecektir. 

NOT 
S›cakl›k 16°C ile 30°C aras›nda ayarla-
nabilir. So¤utma performans› maksimu-
ma ayarland›¤›nda, göstergede “LO”
görünür. Di¤er yandan, kalorifer perfor-
mans› maksimuma ayarland›¤›nda gös-
tergede “HI” görünür. 

w

$ $

Cool Warm

F
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Gösterge lambas› 

S›cakSo¤uk
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Otomatik dü¤mesi 

Dü¤meye bas›ld›¤›nda, havaland›rma ka-
nal›n›n konumu ve hava üfleme h›z› oto-
matik olarak ayarlanacak ve klima "AÇILA-
CAKTIR".
Dü¤meye bas›ld›¤›nda "AÇILACAKTIR".
Dü¤me “ON” konumunda iken çal›flma
lambas› yanacakt›r. 

NOT:
Otomatik dü¤mesi “ON” konumuna
al›nd›¤›nda, çal›flma afla¤›daki gibi ger-
çekleflecektir.

Indicator

X Y

W X

• Havaland›rma kanallar› veya hava
ak›fl h›z› manuel olarak ayarland›¤›n-
da, çal›flma lambas› söner.  Ancak,
ayarlanan›n d›fl›ndaki fonksiyonlar
otomatik olarak ayarlanmaya devam
edecektir.  Bütün fonksiyonlar› oto-
matik ayarlama konumuna döndür-
mek isterseniz, otomatik dü¤mesine
yeniden bas›n›z. 

• Havaland›rma kanal› dü¤mesi XX ve-
ya YY konumuna ayarlan›rsa ve hava
so¤uk ise, s›cak hava verilmeye bafl-
lay›ncaya kadar orta, sa¤, sol ve
ayak bölgesi havaland›rma kanalla-
r›ndan hava üflenmeyecektir. 

• Havaland›rma kanal› dü¤mesi WW ve-
ya XX konumuna ayarland›¤›nda ve
hava s›cak iken, so¤uk hava üflen-
meye haz›r oluncaya kadar fan bir-
kaç saniye kadar “Düflük” konumun-
da çal›flacakt›r. 

Hava girifl kontrol dü¤mesi 

‹ç hava sirkülasyon veya d›fl hava girifl mo-
dunu seçmek için dü¤meye bas›n›z. 
• \ (Çal›flma lambas› yanacakt›r). 

D›flar›dan al›nan hava kesilir.  D›fl hava
kirli iken (örne¤in; tünelde veya trafi¤in
s›k›flt›¤› durumlarda) veya havan›n h›z-
l› so¤umas›n› istedi¤inizde ya da d›fl or-
tam s›cakl›¤› yüksek iken yüksek so¤ut-
ma performans› elde etmek istedi¤iniz-
de bu modu kullan›n›z. 

• ] (Çal›flma lambas› yanacakt›r). 
D›fl ortam havas› içeri çekilir.  Normal
kullan›m esnas›nda bu konumu seçiniz. 

X Y

W X

Indicator

F
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Gösterge lambas› 
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ww D‹KKAT
• Camlar bu¤uland›¤›ndan \\ konu-

munu uzun süre kullanmay›n›z.
Günlük kullan›m için ]] konumunu
kullan›n›z. 

• Trafik s›k›flt›¤›nda veya tünele girdi-
¤inizde, egzoz gazlar›n›n arac›n›z›n
içine girmesini önlemek için dü¤me-
yi \\ konumuna ayarlay›n›z. 

• Hava girifl kontrol dü¤mesi \\ ko-
numunda iken otomatik dü¤mesine
bas›l›rsa, so¤utucu maksimum sevi-
yeye ayarl› ise ]] konumu seçilebi-
lir. 

Üfleyici fan dü¤mesi  

Hava ak›fl seviyesi bu dü¤me ile de¤ifltirilir.
Saati saat yönünde veya saatin aksi yö-
nünde çevirerek ayarlay›n›z.  Hava üfleme
h›z› göstergede belirtilecektir. 

w

\

]

\

] \

Low High

Klima dü¤mesi 

Hava so¤utma ve nem alma ifllemi bafllat›-
l›p durdurulabilir.  Klimay› çal›flt›rmak için,
fan çal›fl›rken dü¤meye bir kez bas›n›z.
Çal›flma lambas› yanacakt›r. 
Dü¤meye bir daha bast›¤›n›zda klima du-
racakt›r.  Çal›flma lambas› kaybolacakt›r. 

w

\

]

\

] \

Indicator

F
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NOT
• Araç durmuflken kliman›n perfor-

mans›n› art›rmak için, bir rölanti yük-
seltme cihaz› bulunur.  Rölanti yük-
seltme cihaz› çal›fl›rken arac›n dur-
durulmas›na ve çal›flt›r›lmas›na dik-
kat edilmelidir. 
Özellikle otomatik araçlarda, klima
çal›fl›rken arac› geçici olarak durdu-
raca¤›n›z zaman fren pedal›na iyice
bas›n›z. 

• Ortam s›cakl›¤› 0°C cihaz›na düfltü-
¤ünde, kliman›n nem alma fonksiyo-
nu çal›flmayabilir. 

Kapatma dü¤mesi   

Dü¤meye bas›ld›¤›nda, klima duracakt›r. 
$

Kullan›m ipuçlar› 
• Ön cam›n ön taraf›ndaki hava girifl ka-

nallar›n›n yaprak veya di¤er cisimlerle
t›kanmad›¤›ndan emin olunuz.  

• Mod dü¤mesi Z konumunda veya ön
bu¤u çözme dü¤mesi [ konumunda
ve hava çok nemli iken s›cakl›k kontrol
dü¤mesini en so¤uk konuma almay›n›z.
D›fl ortam havas› ile ön cam aras›ndaki
s›cakl›k fark› ön cam›n bu¤ulanarak gö-
rüflü engellemesine sebep olabilir. 

• Mod dü¤mesi Y, Z konumunda ve ön
ön bu¤u çözme dü¤mesi [ konumun-
da iken hava girifl kontrol dü¤mesini
\ konumuna almay›n›z. Bu konumda
cam bu¤ulanabilir. 

• Yüksek nemli durumlarda havay› so¤ut-
mak için [ konumunu kullanmay›n›z.
Bu durum ön cam›n bu¤ulanmas›na se-
bep olabilir. 

• Arac› uzun süre k›zg›n güneflin alt›nda
park etti¤inizde ve arac›n içindeki s›-
cakl›k çok yükseldi¤inde, camlar› tama-
men açarak klimay› çal›flt›r›n›z. 
Arac›n içi so¤uduktan sonra camlar› ka-
pat›n›z ve s›cakl›¤› istedi¤iniz gibi ayar-
lay›n›z. 

F
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• Ya¤murlu havalarda camlar bu¤ulana-
rak görüflün engellenmesine yol açabi-
lir.  Bu durumda, klimay› so¤utma veya
bu¤u giderme konumunda çal›flt›r›n›z.  

Normal kullan›m  

Bu, arac›n içindeki s›cakl›¤› sabit tutmak
için kullan›l›r. 
Her bir kontrol dü¤mesinin ayarlama konu-
mu.
1 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. 
2 Kapal› 
3 ‹stenilen konum 
4 Aç›k 
5 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. 
6 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. 
7 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. 
8 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. 

4

1

1 W 3

5 \

7 \

]

3

1 Y 3

5 \

\

3

NOT
• Dü¤meyi 44 “ON” konumuna al›rsa-

n›z, dü¤me 11 otomatik olarak koflul-
lara en uygun konuma ayarlan›r. 

(H›zl› so¤utma için) 
• Dü¤me 11’i WW konumuna ve dü¤me

33'ü düflük s›cakl›k konumuna ve
dü¤me 55’i \\ konumuna ayarlay›-
n›z.  Ard›ndan, dü¤me 77’yi çal›flt›r›-
n›z. Ancak, \\ konumu uzun bir sü-
re seçilirse arac›n içindeki hava kirle-
necektir.  Arac›n içini havaland›rmak
için, ara s›ra dü¤meyi ]] konumuna
ayarlay›n›z.  Arac›n içi so¤udu¤unda,
istenilen s›cakl›¤› elde etmek için
dü¤meyi 33 daha yüksek bir s›cakl›k
ayar›na çeviriniz. 

(H›zl› ›s›tma için) 
• Dü¤me 11’i YY konumuna ve dü¤me

33'ü yüksek s›cakl›k konumuna ve
dü¤me 55’i \\ konumuna ayarlay›-
n›z. 
Ancak, \\ konumu uzun süre kulla-
n›l›rsa cam bu¤ulanabilir.   Bu modu
yaln›zca geçici olarak kullan›n›z.  Ara-
c›n içi ›s›nd›¤›nda, istenilen s›cakl›¤›
elde etmek için dü¤meyi 33 daha dü-
flük bir s›cakl›k ayar›na çeviriniz. 

F
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Bu¤u giderme  

Her bir kontrol dü¤mesinin ayarlama konu-
mu.
1 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. 
2 Aç›k 
3 ‹stenilen konum 
4 Kapal› 
5 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. (])
6 ‹stenilen konum 
7 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. 
8 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. 

w

3

$

\

6

3

ww D‹KKAT
Dü¤me 33’ü en düflük s›cakl›k konumu-
na ayarlamay›n›z.  Aksi takdirde, so¤uk
hava üflendi¤inde cam›n d›fl taraf› bu-
¤ulanabilir. 

NOT
• Ortam s›cakl›¤› 0°C cihaz›na düfltü-

¤ünde, kliman›n nem alma fonksiyo-
nu çal›flmayabilir. 

(D›fl hava kirli iken) 
• Dü¤meyi geçici olarak \\ konumu-

na ayarlay›n›z. 
(Camdaki bu¤uyu daha h›zl› çözmek
için)  
Bu¤u çözme ifllemlerine ilave olarak
afla¤›daki ifllemleri de gerçeklefltiriniz. 
• Hava üfleme h›z›n› artt›rmak için

dü¤me 66’y› kullan›n›z. 
• Ayarl› s›cakl›¤› artt›rmak için dü¤me

33’ü kullan›n›z. 

Havaland›rma  

Her bir kontrol dü¤mesinin ayarlama konu-
mu.
1WW

2 Kapal› 
3 ‹stenilen konum 
4 Kapal› 
5]

6 ‹stenilen konum 
7 Kapal› 
8 Herhangi bir ifllem gerekli de¤ildir. 

w

3

$

\

6

3

F
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S›cakl›k ayar sensörü   
S›cakl›¤› otomatik olarak ayarlamak için,
otomatik klimada bir günefl sensörü ve bir
iç ortam s›cakl›k sensörü bulunur. 

NOT
Günefl sensörünün üstüne herhangi bir
nesne yerlefltirilirse veya iç ortam s›-
cakl›k sensörü herhangi bir cisim tara-
f›ndan engellenirse, bu sensörler düz-
gün çal›flmayabilir. 

Günefl sensörü 
Bu sensör günefl ›fl›nlar›n› alg›lar. 
Gösterge panelinin üst taraf›na tak›lm›flt›r. 

Solar radiation sensor

‹ç ortam s›cakl›k sensörü 
Bu sensör iç ortam s›cakl›¤›n› alg›lar. 
Gösterge panelinin ortas›na (sürücü taraf›)
tak›lm›flt›r. 

Indoor temperature sensor

F
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Günefl sensörü

‹ç ortam s›cakl›k sensörü 
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Kullan›m ipuçlar›

Kontak anahtar›n› “ON” veya “ACC” konu-
muna ald›¤›n›zda müzik sistemini kullana-
bilirsiniz. 

NOT
Akünün boflalmas›n› önlemek için,
motor çal›flm›yorken müzik sistemini
uzun süre kullanmay›n›z. 

Kompakt disk çalar

• Yukar›daki iflarete sahip kompakt disk-
leri kullan›n›z (optik dijital audio disk).

• CD-R (CD-Recordable) ve CD-RW
(CD-ReWritable) üzerine kay›tl› müzik
çal›nabilir.  Ancak baz› durumlarda kali-
te, çizik veya lekelere ba¤l› olarak çal›-
namayabilir.  

• CD koflullar›na (kay›t ortam›, bilgi içeri-
¤i) ba¤l› olarak çal›namad›¤› durumlar
olabilir. 

• MP3, WMA format›nda kaydedilen
kompakt diskler ve CD-ROM veya kop-
ya korumal› diskler ile uyumlu de¤ildir.
(Kompakt disk çalarl› AM/FM radyo 1)

• Kompakt disk yerleflim yuvas›n› ve
kompakt diski m›knat›s, tornavida veya
benzer bir malzemeyle temas ettirme-
yin. 

• Kompakt diski tutarken okuma taraf›na
dokunmamaya dikkat edin.  Her iki ke-
nar›ndan veya ortadaki delikten ve dis-
kin kenar›ndan tutun.

• Kompakt disk içeride çok h›zl›
döndü¤ünden, normal d›fl› diskleri kul-
lanmay›n (kalp biçimli kompakt diskler
veya çatlak veya e¤rilmifl diskler) 

• Kompakt disklerin etiket taraf›na (bask›
taraf›) ka¤›t veya etiket yap›flt›rmay›n
veya çizmeyin.   

Q
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• Kompakt disklere bir parmak izi veya
toz bulafl›rsa, kompak diske kay›tl› sin-
yali do¤rudan etkilemez. Ancak toz ile
sinyalin kaydedildi¤i taraf›n yans›ma
parlakl›¤› azalt›r ve böylece ses kalitesi
düfler veya seste atlamalar olur. 

• Kompakt disk kirlenirse, kompakt diski
yumuflak bir bezle içten d›fla do¤ru ya-
vaflça silin. 

• Kay›t spreyleri veya antistatik ajanlar
kullan›lamaz.  Ayr›ca, benzin veya tiner
gibi uçucu kimyasallar yüzeyde koroz-
yona sebebiyet verebilece¤inden kul-
lanmay›n›z. 

• 8 cm kompakt disk d›flar› ç›km›fl vazi-
yette sürüfl yapmay›n.  Kompakt disk
sürüfl esnas›nda titreflim nedeniyle dü-
flebilir. 

• Kompakt diski dinlemedi¤inizde çalar-
dan ç›kart›n ve kutusuna koyun. Kom-
pakt diski günefl ›fl›¤› almayan ve toz-
suz bir ortamda saklay›n. 

• Güçlü vibrasyona neden olan bozuk bir
yolda sürüfl esnas›nda seste atlamalar
olabilir. 

• K›fl aylar›nda arac›n içinde s›cakl›k çok
düfler. E¤er kalorifer çal›flt›r›l›r ve bu
koflul alt›nda müzik sistemi hemen kul-
lan›lmaya bafllan›rsa, kompakt disk
veya optik parçalar (prizma veya lens,
vb.) bu¤ulanabilir ve normal olarak çal-
mayabilir. 

• Kompakt disk bu¤ulan›rsa, yumuflak bir
bezle silin. 

• Optik parçalar bu¤uland›¤›nda, bir saat
bekletilirse bu¤u çözülür ve normal
olarak kullan›labilir. 

Q
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Tavan anteni

ww D‹KKAT
• Afla¤›daki durumlarda anteni söktü-

¤ünüzden emin olun.
• Arac› bir garaja parka ederken, an-

ten tavana temas ederse;
• Branday› örterken;

• Radyoyu dinlemedi¤inizde, anteni
kapatmay› ihmal etmeyin. 

Antenin kullan›lmas›:
Anteni yukar› do¤ru çekin. 

NOT
• Tavan anteni çapraz olarak ayarlana-

maz. 
• Tavan anteni uzamaz ve küçültüle-

mez. 

Anten kullan›mda de¤il iken:
Anteni tavan yan taraf›na do¤ru itin. 

w

Anten çubu¤unun sökülmesi:
Çubu¤u sökmek için anten çubu¤unu saa-
tin tersi yönünde çevirin. 

Anten çubu¤unun tak›lmas›:
Çubu¤u s›kmak için anten çubu¤unu saat
yönünde çevirin. 

w

Installation

Removal

Q
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Kompakt disk çalarl› AM / FM radyo 11

Q

7–4

q

Preset station selection indicator

<Display section>

Compact disc mode indicator

Display section
Power supply switch / volume and sound control knob
Sound button
AM / FM button / display button
Tuning button / track button
Preset station selection button 1 / random button / 
time adjustment button (H)
Preset station selection button 2 / repeat button / 
time adjustment button (M)
Preset station selection button 3 / 
time adjustment button (SET)
Preset station selection button 4
Preset station selection button 5 / fast forward button 
Preset station selection button 6 / fast rewind button 
Scan button
Disc button 
Compact disc insertion slot
Eject button

q
w
e
r
t

y

u

i
o
!0
!1
!2
!3
!4

Ekran k›sm› 

Kompakt disk modu göstergesi 

<Ekran k›sm›>

Haf›zada bulunan istasyon seçme göstergesi 

Güç besleme dü¤mesi/ses ve mod kontrol dü¤mesi 
Mod dü¤mesi 
AM / FM dü¤mesi/ekran dü¤mesi 
‹stasyon arama dü¤mesi/parça dü¤mesi 
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 1/rastgele seçme dü¤mesi/
Saat ayarlama dü¤mesi (H)
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 2/tekrarlama dü¤mesi/
Saat ayarlama dü¤mesi (M)
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 3/
Saat ayarlama dü¤mesi (SET)
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 4
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 5/h›zl› ileri alma dü¤mesi 
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 6/h›zl› geri alma dü¤mesi
Tarama dü¤mesi
Disk dü¤mesi 
Kompakt disk yuvas› 
Ç›kartma dü¤mesi 
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1 Güç besleme dü¤mesi
Güç beslemesini açmak için dü¤meye
bas›n›z. 
Güç beslemesini kapatmak için dü¤-
meye tekrar bas›n›z.   

1 Ses kontrol dü¤mesi
Sesi ayarlamak için dü¤meyi çeviriniz. 
Saat yönünde................Artar
Saatin tersi yönünde… Azal›r

1 Mod kontrol dü¤mesi
Afla¤›daki tablodaki modu seçmek için
mod dü¤mesine bas›n›z. Daha sonra,
modu ayarlamak için dü¤meyi çeviri-
niz.

NOT
Arka hoparlörsüz araçlarda: 
Arka hoparlörler olmad›¤›ndan, ön ve
arka ses balans›, ses arka tarafta en
güçlü ç›kacak flekilde ayarlan›rsa, ses
ç›k›fl› olmayacakt›r. 

2 Mod dü¤mesi
Modu seçmek için dü¤meye bas›n›z
(bas, tiz, fader veya balans).   

3 AM/FM dü¤mesi
AM veya FM band›n› seçmek için
dü¤meye bas›n›z. 
Dü¤meye her bast›¤›n›zda, mod
afla¤›daki s›rayla de¤iflir: 
"FM1"→"FM2"→"AM". 

3 Ekran dü¤mesi
Dü¤meyi 2 saniye veya daha uzun
bas›l› tutunuz ve ekran (saat/ses duru-
mu) de¤iflecektir.                                 

4 ‹stasyon arama dü¤mesi
Bir radyo yay›n› al›nd›¤›nda, istedi¤iniz
frekans› ayarlamak için dü¤meye bas›-
n›z. 
“‹stasyon arama” k›sm›na bak›n›z. 

4 Parça dü¤mesi
Bir kompakt disk çal›n›rken, istenilen
flark›y› dinlemek için bu dü¤meye ba-
s›n›z.  

5-! Haf›zada bulunan istasyon seçme
dü¤meleri 
Bir radyo yay›n› al›nd›¤›nda, istedi¤iniz
haf›zadaki bir istasyonu dinlemek için
dü¤meye bas›n›z. “‹stasyon arama” ve
Yay›n› al›nan istasyonun haf›zaya al›n-
mas›” k›s›mlar›na bak›n›z. 

5 Rastgele seçme dü¤mesi
Bir kompakt disk çal›n›rken, rastgele
çalma moduna girmek için bu dü¤me-
ye bas›n›z.  

6 Tekrarlama dü¤mesi
Bir kompakt disk çal›n›rken, tekrarla-
ma moduna girmek için bu dü¤meye
bas›n›z.   

5-7 Saat ayarlama dü¤mesi 
Saat, bu dü¤me ve ekran dü¤mesi bir-
likte kullan›larak ayarlanabilir. “Saat
ayar›” k›sm›na bak›n›z.  

9 H›zl› geri alma dü¤mesi
Dü¤me bas›l› tutulurken cihaz h›zl› ge-
ri almaya devam eder.  

! H›zl› ileri alma dü¤mesi
Dü¤me bas›l› tutulurken cihaz h›zl› ile-
ri almaya devam eder. 

" Tarama dü¤mesi 
Radyo yay›n› al›nd›¤›nda dü¤meye ba-
s›n›z. Al›nabilen radyo istasyonlar›n›n
her biri arka arkaya 5 saniye duyula-
cakt›r. 
Bir kompakt disk çal›n›rken, tarama
moduna girmek için bu dü¤meye bas›-
n›z. 

Q

7–5

Mode Counterclockwise Clockwise
BAS Weaker
TRE Weaker

FAD Stronger at
rear side

Stronger at
front side

BAL Stronger at
left side

Stronger at
right side

Stronger
Stronger

Mod Saatin tersi yönünde

Daha zay›f

Daha zay›f

Sol tarafta daha
güçlü 

Arka tarafta daha
güçlü 

Daha güçlü

Daha güçlü

Sa¤ tarafta daha
güçlü 

Ön tarafta daha
güçlü 

Saat yönünde
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# Disk dü¤mesi 
Kompakt diski çalmak için bu dü¤me-
ye bas›n›z. 

$ Kompakt disk yuvas› 
Kompakt diski bu yuvaya yerlefltiriniz. 
“Kompakt disk çalar çal›flt›rma prose-
dürleri” k›sm›na bak›n›z. 

% Ç›kartma dü¤mesi 
Kompakt diski ç›karmak için bu dü¤-
meye bas›n›z. 

Radyo çal›flt›rma prosedürü
‹stasyon Arama
• AM / FM dü¤mesine basarak frekans

band›n› seçiniz. 
FM stereo yay›n› al›n›rken radyo oto-
matik olarak stereo yay›na geçer. 

• Statikleflme nedeniyle stereo yay›n› za-
y›flarsa, radyo otomatik olarak mono
yay›na geçecektir. 

• Üç istasyon seçme yöntemi vard›r. 
1 Manuel arama
‹stedi¤iniz frekans› ayarlamak için arama
dü¤mesine hafifçe bas›n›z. 
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, frekans sürekli
de¤iflir. 
• a taraf...Daha yüksek frekans
• ` taraf...Daha düflük frekans
Al›nan frekans ekran k›sm›nda görüntüle-
nir.  

2 H›zl› arama

Arama dü¤mesi 
Arama dü¤mesini 1 saniyeden daha uzun
bas›l› tutunuz. 
Radyo mevcut frekanstan bafllayarak daha
yüksek veya daha düflük frekansa do¤ru
yay›n yapan bir istasyonu aramaya bafllar.
‹stasyon al›nd›¤›nda, h›zl› arama otomatik
olarak durur. 
• a taraf...Daha yüksek frekans
• ` taraf...Daha düflük frekans
Al›nan frekans ekran k›sm›nda görüntüle-
nir. 
Otomatik aramay› yar›da durdurmak için,
dü¤meye tekrar bas›n›z. 

NOT
Dü¤meye bas›ld›¤›nda, frekans yukar›
(veya afla¤›) do¤ru de¤iflir. 

Q

7–6
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Tarama dü¤mesi 
1. Tarama dü¤mesine bas›ld›¤›nda al›na-

bilen yay›n istasyonlar›n›n her biri art
arda 5 saniye kadar dinlenilecektir. 

2. ‹stenilen yay›n istasyonu al›nd›¤›nda,
dü¤meye tekrar bas›n›z. 

Al›nan frekans ekran k›sm›nda görüntüle-
nir. 

3 Haf›zada bulunan istasyonlar›n 
aranmas›
• Haf›zada bulunan istasyon haf›zada

bulunan istasyon seçme dü¤mesi ile
ça¤r›labilir. 

• Seçmifl oldu¤unuz tarama dü¤mesini 1
saniye veya daha uzun bas›l› tutunuz;
sadece haf›zada bulunan istasyon dü¤-
mesine kay›tl› yay›n istasyonlar›n›n her
biri 5'er saniye dinlenilecektir.  ‹stenilen
istasyon al›nd›¤›nda, dü¤meye tekrar
bas›n›z. 

Al›nan frekans ve kanal numaras› ekran
k›sm›na gösterilir. 

Yay›n› al›nan istasyonun haf›zaya
al›nmas› 
• AM band› için 6 istasyonu haf›zaya ala-

bilirsiniz. 
• FM band› için, FM1 ve FM2 için 6 adet

olmak üzere toplam 12 istasyon haf›za-
ya al›nabilir. 

1. AM / FM dü¤mesine basarak istedi¤iniz
band› seçiniz. 

2. ‹stedi¤iniz frekans› ayarlamak için ara-
ma dü¤mesine bas›n›z. 

3. ‹stenen numaradaki haf›za seçim dü¤-
mesine 2 saniyeden uzun basmaya de-
vam ediniz.  ‹stenen frekans bir bip se-
si ile kaydedilecektir. 

NOT
Akünün söküldü¤ü veya sigortan›n yan-
d›¤› durumlarda, haf›zadaki istasyon
seçme dü¤mesi kayd› silinir.  ‹stasyon-
lar›n yeniden haf›zaya al›nmas› gerekir. 

Kompakt disk çalar çal›flt›rma
prosedürleri   
Kompakt diskin dinlenilmesi 
• Disk yuvas›na, etiketli taraf yukar› ba-

kacak flekilde bir kompakt disk yerleflti-
riniz. 

• Kompakt disk iyice yerlefltirildi¤inde
müzik bafllar. 

• Radyo çalarken kompakt disk tak›l›rsa,
cihaz otomatik olarak diski çalmaya
bafllar. 

• Kompakt disk tak›ld›¤›nda, disk dü¤me-
sine bas›larak disk çalmaya bafllar. 

Yukar› veya afla¤› parça arama 
‹stedi¤iniz flark›y› ayarlamak için parça
dü¤mesine hafifçe bas›n›z. 
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, bir sonraki ve-
ya bir önceki flark›ya atlan›l›r. 
• a taraf›...‹leri do¤ru atlama 
• ` taraf›...Geriye do¤ru atlama
O anda çalan flark›n›n numaras› ekran k›s-
m›nda görünür. 

H›zl› ileri veya geri alma  
H›zl› ileri veya geri alma dü¤mesine bas›n›z.  
• "6" dü¤mesi...H›zl› ileri alma 
• "5" dü¤mesi...H›zl› geri alma 

Q
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Dü¤me bas›l› tutulurken cihaz h›zl› ileri/ge-
ri almaya devam eder. 
‹stenilen konuma ulafl›ld›¤›nda dü¤meyi b›-
rak›n›z ve cihaz mevcut konumdan itibaren
çalmaya bafllayacakt›r.  

Kompakt diskin ç›kar›lmas›   
Ç›kartma dü¤mesine bas›n›z.  

NOT
Konta¤›n kapat›lmas› disklerin ç›kar›l-
mas›n› veya tak›lmas›n› engelledi¤in-
den, kontak anahtar›n› “LOCK” konu-
muna almadan önce ç›kartma dü¤mesi-
ne basarak diski ç›kar›n›z. 

Kompakt diskin tekrarlanmas›  
Tekrarlama modu seçilen parçay› sürekli
tekrarlar. 
Tekrarlama modunu seçmek için tekrarla-
ma dü¤mesine bas›n›z.
Tekrarlama modu seçildi¤inde, ekranda
"RPT" görünür. 

Kompakt diskin rastgele çal›nmas› 
Rastgele modu, flark›lar› rastgele s›rayla
çalar. 
Rastgele modunu seçmek için rastgele
dü¤mesine bas›n›z.
Rastgele modu seçildi¤inde ekranda
"RAND" görünür. 

Kompakt diskin taranmas›  
Diskteki her bir flark›n›n ilk 10 saniyesi ça-
l›nacakt›r. 
Tarama modunu seçmek için tarama dü¤-
mesine bas›n›z.
Tarama modu seçildi¤inde, ekranda
"SCAN" görünür. 
‹stenilen flark› çal›nd›¤›nda, dü¤meye tek-
rar bas›n›z.

Hata mesajlar›

Ekranda bir hata mesaj› göründü¤ünde,
gerekli ifllem için yukar›daki tabloya bak›-
n›z. 
Gerekli ifllem yap›ld›¤› halde sorun devam
ediyorsa, yetkili bir Daihatsu servisine veya
baflka bir kalifiye ve tam donan›ml› elema-
na baflvurunuz. 

Indicated when the compact 
disc is dirty or upside down. 
Check the compact disc.

Indicated when the compact 
disc player does not operate 
for a certain reason. Take out 
the inserted compact disc.

Indicated when an excessive 
current flows at the compact 
disc player, thereby making it 
inoperative.  Take out the insert-
ed compact disc.

Indicated when the tempera-
ture of the compact disc player 
rises excessively, thereby mak-
ing it inoperative.  Wait for a 
while until it cools down.

ERROR1

ERROR3

ERROR4

WAIT

Q

7–8

Disk kirli veya ters tak›ld›¤›nda 
gösterilir. Kompakt diski kontrol 
ediniz. 

Kompakt disk çalar belli bir neden-
den dolay› çal›flmad›¤›nda gösterilir.
Diski ç›kar›n›z. 

Kompakt disk çalara afl›r› ak›m geçi-
fli oldu¤unda ve çal›flamaz hale gel-
di¤inde gösterilir. Diski ç›kar›n›z. 

Kompakt disk çalar›n s›cakl›¤› afl›r›
artt›¤›nda ve çal›flamaz hale geldi-
¤inde gösterilir. Cihaz›n so¤umas›n›
bekleyiniz. 
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Saat ayar› 
Saat göstergesinin ses modu gösterge-
sine de¤ifltirilmesi 
Ekran dü¤mesini 2 saniye veya daha uzun
bas›l› tutunuz ve ekran (saat/ses durumu)
de¤iflecektir. 

Saat ayar› 
Saat göründü¤ünde, ekran dü¤mesini ba-
s›l› tutarken bireysel dü¤melere basarak
ayarlamalar› yap›n›z. 

NOT
Akünün, sigortan›n vs. de¤ifltirilmesin-
den dolay› müzik sistemine giden elek-
trik kesilirse, saat ilk ayarlama ile baflla-
yabilir.  Bu durumda, bu ayarlamalar›
yeniden yap›n›z. 
1. “Saat" k›sm› ayarlanabilir. 

Ekran dü¤mesini bas›l› tutarken “H” sa-
at ayarlama dü¤mesine bas›n›z. 

2. Saatin "Dakika" bölümü ayarlanabilir. 
Ekran dü¤mesini bas›l› tutarken “M” sa-
at ayarlama dü¤mesine bas›n›z. 

NOT
•    Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, rakamlar

birer ad›mlarla artar. 
• Dü¤me bas›l› tutulursa, rakamlar

sürekli artar. 

Sadece saatin ayarlanmas› 
“Dakika” hanesi, zaman sinyaline vs. göre
":00"a ayarlanabilir. 
Ekran dü¤mesini bas›l› tutarken “SET” saat
ayarlama dü¤mesine bas›n›z. 

NOT
• “Dakika” hanesi “30”un alt›nda ise,

“Saat” hanesi de¤iflmeyecektir. 
Örne¤in "10:20", "10:00" olacakt›r. 

• "Dakika” hanesi “30” veya üstünde ise,
“Saat” hanesi bir rakam artacakt›r. 
Örne¤in "10:45", "11:00" olacakt›r. 

Q

7–9
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Kompakt disk çalarl› AM / FM radyo 22

Q

7–10

w

CD IN

RPT

DISC

EON

ST TR TP TA REG AF

RAND

FRD ART FILE

FOLDER

Preset station selection indicator

Compact disc mode indicator

<Display section>
Radio mode indicator

Display section

Power supply switch / volume and mode control knob
Mode button
AM button
FM button
Tuning button / track button / file button
Preset station selection button 1 / random button
Preset station selection button 2 / repeat button
Preset station selection button 3
Preset station selection button 4
Preset station selection button 5 / folder down button
Preset station selection button 6 / folder up button
AST (auto store) button
Disc  AUX button 
Text button 
AF (alternative frequency) button*
PTY (program type) button*
TA (traffic announcement) button*
Compact disc insertion slot
Eject button

q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9

Button !5 / !6 / !7 are available for RDS (radio data 
system) function.
RDS function may only be used in European countries.

*Ekran k›sm› 

Kompakt disk modu göstergesi 

<Ekran k›sm›>

Haf›zada bulunan istasyon seçme göstergesi Radyo modu göstergesi 

* dü¤meleri RDS (radyo bilgi sistemi) ifllevi içindir. 
RDS ifllevi sadece Avrupa ülkelerinde kullan›labilir. 

Güç besleme dü¤mesi/ses ve mod kontrol dü¤mesi 
Mod dü¤mesi 
AM dü¤mesi 
FM dü¤mesi 
Arama dü¤mesi/parça dü¤mesi/dosya dü¤mesi 
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 1/rastgele seçme
dü¤mesi/
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 2/tekrarlama dü¤mesi
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 3
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 4
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 5/klasör afla¤› dü¤mesi
Haf›zada bulunan istasyon seçme dü¤mesi 6/klasör yukar› dü¤mesi 
AST (otomatik haf›zaya alma) dü¤mesi *
Disk  AUX dü¤mesi *
Metin dü¤mesi*
AF (alternatif frekans) dü¤mesi*
PTY (program tipi) dü¤mesi*
TA (trafik anonsu) dü¤mesi*
Kompakt disk yuvas› 
Ç›kartma dü¤mesi 

w

!5 / !6 / !7 
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1 Güç besleme dü¤mesi
Güç beslemesini açmak için dü¤meye
bas›n›z. 
Güç beslemesini kapatmak için dü¤-
meye tekrar bas›n›z. 

1 Ses kontrol dü¤mesi
Sesi ayarlamak için dü¤meyi çeviriniz. 
Saat yönünde................Artar
Saatin tersi yönünde… Azal›r

1 Mod kontrol dü¤mesi
Afla¤›daki tablodaki modu seçmek için
mod dü¤mesine bas›n›z.  Daha sonra,
modu ayarlamak için dü¤meyi çeviri-
niz.

NOT
Dü¤me hiçbir hoparlörün bulunmad›¤›
konuma ayarlan›rsa, ses duyulmaz.   Bu
yüzden, dü¤meyi hoparlörün kullan›ld›-
¤› konuma ayarlad›¤›n›zdan emin olu-
nuz. 
2 Mod dü¤mesi

Modu seçmek için dü¤meye bas›n›z
(bas, tiz, fader veya balans).   

3 AM dü¤mesi
AM band›n› seçmek için bu dü¤meye
bas›n›z. 

4 FM dü¤mesi
FM band›n› seçmek için bu dü¤meye
bas›n›z.
Bir FM istasyonu al›n›rken, FM1, FM2
ve FM3’e geçifl yapmak için dü¤meye
bas›n›z.                                           

5 ‹stasyon arama dü¤mesi
Bir radyo yay›n› al›nd›¤›nda, istedi¤iniz
frekans› ayarlamak için dü¤meye
bas›n›z. 
“‹stasyon arama” k›sm›na bak›n›z.  

5 Parça/dosya dü¤mesi 
Bir kompakt disk çal›n›rken, istenilen
flark›y›/dosyay› dinlemek için bu
dü¤meye bas›n›z. 

6-" Haf›zada bulunan istasyon seçme
dü¤meleri 
Bir radyo yay›n› al›nd›¤›nda, istedi¤iniz
haf›zadaki bir istasyonu dinlemek için
dü¤meye bas›n›z. “‹stasyon arama” ve
“Yay›n› al›nan istasyonun haf›zaya
al›nmas›” k›s›mlar›na bak›n›z. 

6 Rastgele seçme dü¤mesi
Bir kompakt disk çal›n›rken, rastgele
çalma moduna girmek için bu dü¤me-
ye bas›n›z. 

7 Tekrarlama dü¤mesi
Bir kompakt disk çal›n›rken, tekrarla-
ma moduna girmek için bu dü¤meye
bas›n›z.   

! Klasör afla¤› dü¤mesi 
Bir kompakt disk çal›n›rken, istenilen
klasörü dinlemek için bu dü¤meye ba-
s›n›z. 

" Klasör yukar› dü¤mesi 
Bir kompakt disk çal›n›rken, istenilen
klasörü dinlemek için bu dü¤meye ba-
s›n›z. 

# AST (otomatik haf›zaya alma) dü¤mesi 
Bir radyo yay›n› al›n›rken, bu istasyo-
nu otomatik olarak haf›zaya almak için
bu dü¤meye 2 saniye veya daha uzun
süre bas›n›z. “Otomatik haf›zaya alma”
k›sm›na bak›n›z.

Q

7–11

Mode Counterclockwise Clockwise

BAS Weaker Stronger
TRE Weaker Stronger

FAD Stronger at
rear side

Stronger at
front side

BAL Stronger at
left side

Stronger at
right side

Mod Saatin tersi yönünde

Daha zay›f

Daha zay›f

Sol tarafta daha
güçlü 

Arka tarafta daha
güçlü 

Daha güçlü

Daha güçlü

Sa¤ tarafta daha
güçlü 

Ön tarafta daha
güçlü 

Saat yönünde
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$ Disk;AUX dü¤mesi
Kompakt diski çalmak için bu dü¤me-
ye bas›n›z. 
Portatif müzik çalar gibi piyasada bulu-
nan bir cihaz ba¤land›¤›nda, disc/aux
dü¤mesine her bas›ld›¤›nda mod, hari-
ci girifl terminalinden CD terminaline
de¤iflir ve tekrar önceki terminale ge-
çer. 

% Metin dü¤mesi
Ekran k›sm›n›n gösterimi de¤ifltirilebi-
lir. Dü¤meye her bas›ld›¤›nda “flark›-
n›n geçen süresi → disk ismi → flark›
ismi (müzi¤in ismi)” s›ras›yla de¤iflir. 

& AF (alternatif frekans) dü¤mesi  
Bir FM radyo yay›n› al›nd›¤›nda, AF ifl-
levine ve REG ifllevine girmek için bu
dü¤meye bas›n›z. 
“Alternatif frekans (AF) ifllevi” ve “Böl-
gesel program (REG) ifllevi” k›sm›na
bak›n›z.

' PTY (program tipi) dü¤mesi 
Bir FM radyo yay›n› al›nd›¤›nda,
PTY’yi seçmek için bu dü¤meye bas›-
n›z. 
“Program tipi (PTY)” k›sm›na bak›n›z. 

( TA (Trafik Anonsu) dü¤mesi
Trafik anonsu (TA) ifllevine ve TP iflle-
vine geçmek için bu dü¤meye bas›n›z. 
“Trafik anonsu (TA) ifllevi” ve TP ifllevi"
k›sm›na bak›n›z. 

) Kompakt disk yuvas›
Kompakt diski bu yuvaya yerlefltiriniz. 
“Kompakt disk çalar çal›flt›rma prose-
dürleri” k›sm›na bak›n›z. 

* Ç›kartma dü¤mesi
Kompakt diski ç›karmak için bu dü¤-
meye bas›n›z. 

NOT

Müzik sistemleri, AM radyo modu d›fl›n-
daki tüm modlarda SRS Labs Inc. Li-
sansl› SRS FOCUS* ve SRS TruBass*
ses gelifltirme teknolojilerini kullan›r. 

FOCUS, TruBass, SRS ve (*) sembolü
SRS Labs Inc. firmas›n›n ticari markala-
r›d›r. 
FOCUS ve TruBass teknolojileri SRS
Labs, Inc. lisans› ile birlefltirilmifltir. 

Q
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Radyo çal›flt›rma prosedürü
‹stasyon Arama
• AM  veya FM dü¤mesine basarak fre-

kans band›n› seçiniz. 
FM stereo yay›n› al›n›rken radyo oto-
matik olarak stereo yay›na geçer. 

• Statikleflme nedeniyle stereo yay›n› za-
y›flarsa, radyo otomatik olarak mono
yay›na geçecektir. 

• Üç istasyon seçme yöntemi vard›r. 

1 Manuel arama
‹stedi¤iniz frekans› ayarlamak için arama
dü¤mesine hafifçe bas›n›z. 
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, frekans sürekli
de¤iflir. 
(AM...9 kHz ad›m / FM...0.05 mHz ad›m /
RDS...0.1 mHz ad›m)
• a taraf...Daha yüksek frekans
• ` taraf...Daha düflük frekans
Al›nan frekans ekran k›sm›nda görüntüle-
nir.  

2 H›zl› arama
Arama dü¤mesini 1 saniyeden daha uzun
bas›l› tutunuz. 
Radyo mevcut frekanstan bafllayarak daha
yüksek veya daha düflük frekansa do¤ru
yay›n yapan bir istasyonu aramaya bafllar.
‹stasyon al›nd›¤›nda, h›zl› arama otomatik
olarak durur. 
• a taraf...Daha yüksek frekans
• ` taraf...Daha düflük frekans
Al›nan frekans ekran k›sm›nda görüntüle-
nir. 
Otomatik aramay› yar›da durdurmak için,
dü¤meye tekrar bas›n›z. 

3 Haf›zada bulunan istasyonlar›n aranma-
s›
Haf›zada bulunan istasyon haf›zada bulu-
nan istasyon seçme dü¤mesi ile ça¤r›labi-
lir. 
Al›nan frekans ve kanal numaras› ekran
k›sm›na gösterilir. 

Yay›n› al›nan istasyonun haf›zaya 
al›nmas›
• AM band› için 6 istasyonu haf›zaya ala-

bilirsiniz. 
• FM band› için, FM1, FM2, FM3 için 6

adet olmak üzere toplam 18 istasyon
haf›zaya al›nabilir. 

1. AM  veya FM dü¤mesine basarak iste-
di¤iniz frekans band›n› seçiniz. 

2. ‹stedi¤iniz frekans› ayarlamak için ara-
ma dü¤mesine bas›n›z. 

3. ‹stenen numaradaki haf›za seçim dü¤-
mesine 2 saniyeden uzun basmaya de-
vam ediniz.  ‹stenen frekans bir bip se-
si ile kaydedilecektir. 

NOT
Akünün söküldü¤ü veya sigortan›n yan-
d›¤› durumlarda, haf›zadaki istasyon
seçme dü¤mesi kayd› silinir.  ‹stasyon-
lar›n yeniden haf›zaya al›nmas› gerekir.  

Q
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Otomatik haf›zaya alma (AST) 
• Otomatik istasyon haf›zaya alma özelli-

¤i, yerel istasyonlar›n frekanslar›na ya-
banc› iseniz, seyahat esnas›nda yararl›
olur. Al›nabilir frekanslarda bulunan
radyo istasyonlar› haf›zadaki istasyon
seçme dü¤mesine otomatik olarak kay-
dedilebilir. 

• AM band›nda otomatik haf›zaya alma
özelli¤i aktif hale getirildi¤inde, haf›za-
daki istasyon seçme dü¤mesinde bulu-
nan istasyon silinir. FM band›nda oto-
matik haf›zaya alma özelli¤inin aktif ha-
le getirilmesi otomatik olarak FM3 mo-
duna geçifl sa¤lar ve FM3 modunda ha-
f›zadaki istasyon seçme dü¤mesinde
bulunan kay›tlar silinir. 

1. AM veya FM dü¤mesine basarak FM
veya AM band›n› seçiniz. 

2. Otomatik haf›zaya alma özelli¤ini aktif
hale getirmek için AST dü¤mesine 2 sa-
niye veya daha uzun süre bas›n›z. 

3. Otomatik haf›zaya alma özelli¤ini aktif
hale geldi¤inde bir bip sesi duyulacak-
t›r. 

NOT
• Her bir otomatik haf›zaya alma ifllemi

frekanslar› iyi al›m aral›¤›nda bulu-
nan seçilen 6 istasyonu haf›zaya ala-
bilir. 

• FM1 veya FM2 modu seçildi¤inde,
otomatik haf›zaya alma aktive edilse
bile haf›zadaki istasyon seçme dü¤-
mesindeki FM1 ve FM2 modu haf›za-
lar› üzerine yaz›lmaz.

• Al›nabilir frekanslar›n say›s› 6’dan az
ise, cihaz alabildi¤i frekanslar› sak-
lar. 

• Lokal bölge, arac›n konumu vb. gibi
koflullara ba¤l› olarak tüm frekans-
larda al›m zay›f ise, cihaz otomatik
olarak frekans girifli yapamayabilir. 

• Ayn› istasyon için bile, seçme dü¤-
mesi ile saklanan frekans otomatik
haf›zaya alma ile kaydedilen frekans-
tan farkl›l›k gösterebilir. 

• Otomatik haf›zaya alma ifllevi ile ayn›
haf›zaya alma ad›mlar› ayn› yerde
tekrarlansa bile, girilen frekans al›m
durumuna ba¤l› olarak her defas›nda
farkl›l›k gösterebilir. 

RDS kullan›m prosedürü
Radyo bilgi sistemi (RDS) 
Bu cihaz RDS bilgisini yay›nlayan istas-
yonlar› destekleyen dahili bir RDS-dekoder
sistemine sahiptir. 
Bu sistem yay›n› yap›lan istasyonun ismini
(PS) görüntüleyebilir ve uzun mesafelere
yolculuk s›ras›nda yay›n› yap›lan istasyona
otomatik olarak geçifl yapabilir (AF de¤ifli-
mi).  
Ayr›ca, bir RDS istasyonundan bir trafik
anonsu veya program tipi yay›n› yap›l›rken,
hangi modda bulundu¤unuzdan ba¤›ms›z
olarak yay›n al›m› yap›l›r. 
Ayr›ca, EON bilgisi al›n›rken, bu bilgi ayn›
flebeke üzerindeki di¤er istasyonlara oto-
matik geçifl sa¤lar ve di¤er istasyonlardan
trafik bilgilerinin al›nmas› durumunda al›-
nan istasyonun yay›n›n› keser (TP).  Bu ifl-
lev baz› bölgelerde mevcut de¤ildir.  
RDS ifllevini kullan›rken, radyoyu daima
AM ifllevi d›fl›ndaki bir iflleve ayarlay›n. 
• AF : Alternatif frekans
• PS : Program servis ismi 
• PTY : Program tipi
• EON : Geliflmifl di¤er flebekeler
• TP : Trafik program›

Q
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* RDS kesintisi AM radyo al›m›nda çal›fl-
maz. 

Alternatif frekans (AF) ifllevi
AF ifllevi en uygun al›m› sa¤lamak için ayn›
flebeke üzerindeki farkl› bir frekansa geçifl
yapar. 
* Fabrika ayar› aç›kt›r. 
• AF ifllevinin aç›lmas›/kapat›lmas› 
AF dü¤mesine her bas›l›flta, mod afla¤›da-
ki s›rayla de¤iflir.   "AF on (REG off)"→"AF
on (REG on)"→"AF off (REG off)".
AF aç›ld›¤›nda, ekranda “AF” belirir.

Bölgesel program (REG) ifllevi 
REG ifllevi devrede iken, ayn› bölgesel
program istasyonu al›nabilir.  Bu ifllev ka-
pal› iken, sürüfl esnas›nda bölgesel prog-
ram alan› de¤iflirse, bu alan için bölgesel
bir program istasyonu al›n›r. 
* Fabrika ayar› kapal›d›r. 

NOT
BBC R2 gibi bir ulusal istasyon al›n›r-
ken bu ifllev devre d›fl› b›rak›l›r. 

• REG ifllevinin aç›lmas›/kapat›lmas› 
AF dü¤mesine her bas›l›flta, mod afla¤›da-
ki s›rayla de¤iflir.   "AF on (REG off)"→"AF
on (REG on)"→"AF off (REG off)".
REG aç›ld›¤›nda, ekranda “REG” belirir.

Trafik program› (TP) ifllevi 
TP ifllevinde, dinledi¤iniz RDS istasyonun-
da bir trafik anonsu yay›n› bafllad›¤›nda, bu
anonsu dinleyebilmeniz için trafik anonsu-
nun al›m›na öncelik verilir. 
* Fabrika ayar› kapal›d›r. 

• TP ifllevinin aç›lmas›/kapat›lmas› 
FM ifllevinde, TA dü¤mesine her bas›l›flta,
mod "TP ve TA kapal› ”→"TP aç›k ve TA
kapal›”→"TP ve TA aç›k" fleklinde de¤iflir.
FM ifllevi d›fl›nda, mod "TP ve TA kapal›”
ve "TP ve TA aç›k" fleklinde de¤iflir. 
TP aç›ld›¤›nda, ekranda “TP” belirir.
Ekranda TP belirdi¤inde, trafik yay›n›
al›nana kadar bekleme durumuna geçilir.  
Dinledi¤iniz RDS istasyonunda trafik anon-
su bafllad›¤›nda, anonsu otomatik olarak
dinlersiniz. 

Q
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NOT
• TP aç›k iken TP bilgisi al›namad›¤›n-

da, ekranda TP yan›p söner. 
• TP aç›k iken TP bilgisi 20 saniye bo-

yunca al›namad›¤›nda, bir bip sesi
duyulur ve baflka bir TP istasyonu
aran›r. 

• Hiçbir TP istasyonu buluna-
mad›¤›nda, ekranda "NOTHING"
belirir ve seçilen frekansa geri
dönülür. 

• Bu TP istasyon aramas› sadece bir
defa yap›l›r. 

Trafik anonsu (TA) ifllevi 
TA ifllevinde, bir trafik anonsu bafllad›¤›n-
da, dinlemekte oldu¤unuz ifllevden ba¤›m-
s›z olarak trafik anonsuna öncelik verilir.  
* Fabrika ayar› kapal›d›r. 

• TA ifllevinin aç›lmas›/kapat›lmas› 
FM ifllevinde, TA dü¤mesine her bas›l›flta,
mod "TP ve TA kapal› “→" TP aç›k ve TA
kapal› “→"TP ve TA aç›k" fleklinde de¤iflir. 
FM ifllevi d›fl›nda, mod "TP ve TA kapal›”
ve "TP ve TA aç›k" fleklinde de¤iflir. TP
aç›ld›¤›nda, ekranda “TA” ve “TP” belirir. 
Ekranda TA ve TP belirdi¤inde, trafik yay›-
n› al›nana kadar bekleme durumuna geçi-
lir.  Bu trafik anonsu bafllad›¤›nda, ifllev
modundan ba¤›ms›z olarak anonsu otoma-
tik olarak dinlersiniz. 

NOT
TP aç›k iken TP bilgisi 20 saniye boyun-
ca al›namad›¤›nda, bir bip sesi duyulur
ve baflka bir TP istasyonu aran›r. 
•    FM ifllevinde, hiçbir TP istasyonu bu-

lunamad›¤›nda, ekranda "NOTHING"
belirir ve seçilen frekansa geri dönü-
lür.  20 saniye geçtikten sonra oto-
matik arama yeniden bafllar. 

• FM ifllevi d›fl›nda, hiçbir TP istasyo-
nu bulunamad›¤›nda, seçilen moda
geri dönülür.  20 saniye geçtikten
sonra arama yeniden bafllar. 

Program tipi (PTY)
* Baz› ülkelerde PTY yay›n› bulunmamak-

tad›r.

Q
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• PTY seçimi
PTY dü¤mesine bas›ld›¤›nda, seçili olan
PTY görüntülenir.    
PTY dü¤mesine her bas›l›flta, mod "NO-
PTY"!"NEWS"!"TALK"!"SPORTS"!"
POP"!"CLASSICS" s›ras›yla de¤iflir. 

Acil durum yay›n›
Bir acil durum yay›n› al›nd›¤›nda, AM d›fl›n-
daki tüm ifllevler durdurulur ve acil durum
yay›n› al›nmaya devam eder.  
Ekranda “ALARM” belirir ve acil durum ya-
y›n› duyulur. 

TA ve acil durum yay›n› ses ayar›
(ALARM)
TA ve ALARM kesintileri için ses düzeyi TA
veya ALARM kesintisi s›ras›nda ayarlana-
bilir.  Bir TA veya ALARM kesintisi s›ras›n-
da, ses düzeyini istenen seviyeye ayarla-
mak için ses kontrol dü¤mesini saat yönün-
de veya saatin tersi yönünde çevirin.  
* TA veya ALARM kesintisi sona erdi¤inde,

ses seviyesi önceki seviyesine gelir. 

Kompakt disk çalar için kullan›m
prosedürü
Kompakt diskin dinlenilmesi 
• Disk yuvas›na, etiketli taraf yukar› ba-

kacak flekilde bir kompakt disk yerleflti-
riniz. 

• Kompakt disk iyice yerlefltirildi¤inde
müzik bafllar. 

• Radyo çalarken kompakt disk tak›l›rsa,
cihaz otomatik olarak diski çalmaya
bafllar. 

• Kompakt disk tak›ld›¤›nda, disc; aux
dü¤mesine bas›larak disk çalmaya bafl-
lar. 

Yukar› veya afla¤› yönde parça arama 
‹stedi¤iniz flark›y› ayarlamak için parça
dü¤mesine hafifçe bas›n›z. 
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, bir sonraki ve-
ya bir önceki flark›ya atlan›l›r. 
• a taraf...‹leri atlama 
• ` taraf...Geri atlama
O anda çalan flark›n›n numaras› ekran
k›sm›nda görünür.  

H›zl› ileri veya geri alma
Parça dü¤mesini 1 saniyeden daha uzun
bas›l› tutunuz. 
• "6" dü¤mesi...h›zl› ileri alma
• "5" dü¤mesi...h›zl› geri alma
Dü¤me bas›l› tutulurken cihaz h›zl› ileri/ge-
ri almaya devam eder. 
‹stenilen konuma ulafl›ld›¤›nda dü¤meyi b›-
rak›n›z ve cihaz mevcut konumdan itibaren
çalmaya bafllayacakt›r. 

Kompakt diskin ç›kart›lmas›
Ç›kartma dü¤mesine bas›n

NOT
Konta¤› "LOCK" konumuna almadan
önce ç›kartma dü¤mesine basarak kom-
pakt diski ç›kartt›¤›n›zdan emin olun.  

Kompakt diskin yeniden çal›nmas›
Tekrarlama modu seçilen parçay› sürekli
tekrarlar. 
Tekrarlama modunu seçmek için tekrarla-
ma dü¤mesine bas›n›z.
Tekrarlama modu seçildi¤inde, ekranda
"RPT" belirir.

Q

7–17

07  5/14/09  6:03 PM  Page 17



Kompakt diskin rastgele çal›nmas› 
Rastgele modu, flark›lar› rastgele s›rayla
çalar. 
Rastgele modunu seçmek için rastgele
dü¤mesine bas›n.
Rastgele çalma modu seçildi¤inde, ekran-
da "RAND" belirir.

Kompakt disk isminin gösterilmesi
Kompakt disk isminin gösterilmesi için,
“Text” dü¤mesine bas›n. Bu dü¤meye her
bas›l›flta, "flark›da geçen süre → disk ismi
→ flark›n›n ismi (müzi¤in ismi)" s›ras›yla
de¤iflir.  Disk ismi ve flark› ismi girilmemifl
ise, “NO TITLE” görüntülenir. 

NOT
Görüntülenebilecek karakter say›lar›;
• Ayn› anda görüntülenebilecek karak-

ter say›s› maksimum 12’dir.
• E¤er tüm karakterler ayn› anda gö-

rüntülenemez ise, dü¤meyi en az
bir saniye bas›l› tutun.  Daha son-
ra, sonraki karakterleri görüntüle-
yebilirsiniz;

• Önceki karakterleri görüntülemek
için, dü¤meyi tekrar en az bir sani-
ye bas›l› tutun; 

• Yaklafl›k alt› saniye boyunca hiçbir
ifllem yap›lmaz ise, ilk gösterime
geri dönülür; 

• Görüntülenebilecek maksimum ka-
rakter say›s› 24’tür.
Disk (veya flark›) ismi 24 karakteri
aflsa bile, bundan sonrakiler görün-
tülenemez.  Kay›tl› içeri¤e ba¤l› ola-
rak, yanl›fl bir ekran gösterilir veya
herhangi bir gösterim yap›lmaz. 

Hata mesajlar›

Ekranda bir hata mesaj› göründü¤ünde,
gerekli ifllem için yukar›daki tabloya bak›-
n›z. 
Gerekli ifllem yap›ld›¤› halde sorun devam
ediyorsa, yetkili bir Daihatsu servisine veya
baflka bir kalifiye ve tam donan›ml› elema-
na baflvurunuz. 

Indicated when the compact 
disc is dirty or upside down.  
Check the compact disc.

Indicated when the compact 
disc player does not operate 
for a certain reason. Take out 
the inserted compact disc.

Indicated when an excessive 
current flows at the compact 
disc player, thereby making it 
inoperative.  Take out the insert-
ed compact disc.

Indicated when the tempera-
ture of the compact disc player 
rises excessively, thereby mak-
ing it inoperative.  Wait for a 
while until it cools down.

ERROR1

ERROR3

ERROR4

WAIT

Q
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Kompakt disk kirli veya ters iken gös-
terilir. Kompakt diski kontrol ediniz. 

Kompakt disk çalar belli bir neden-
den dolay› çal›flmad›¤›nda gösterilir.
Diski ç›kar›n›z. 

Kompakt disk çalara afl›r› ak›m geçi-
fli oldu¤unda ve çal›flamaz hale gel-
di¤inde gösterilir. Diski ç›kar›n›z. 

Kompakt disk çalar›n s›cakl›¤› afl›r›
artt›¤›nda ve çal›flamaz hale geldi-
¤inde gösterilir. Cihaz›n so¤umas›n›
bekleyiniz. 
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MP3 / WMA çalma prosedürleri  
Kompakt diskin dinlenilmesi 
• Disk yuvas›na, etiketli taraf yukar› ba-

kacak flekilde bir kompakt disk yerleflti-
riniz. 

• Kompakt disk iyice yerlefltirildi¤inde
müzik bafllar. 

• Radyo çalarken kompakt disk tak›l›rsa,
cihaz otomatik olarak diski çalmaya
bafllar. 

• Kompakt disk tak›ld›¤›nda, disk; aux
dü¤mesine bas›larak disk çalmaya bafl-
lar. 

Yukar› veya afla¤› yönde klasör arama 
Klasör yukar› veya afla¤› dü¤mesine bas›-
n›z. 
• "6" dü¤mesi...Klasör yukar› 
• "5" dü¤mesi...Klasör afla¤› 
O anda çalan klasörün numaras› ekran k›s-
m›nda görünür. 

Yukar› veya afla¤› yönde dosya arama 
‹stedi¤iniz dosyay› ayarlamak için parça
dü¤mesine hafifçe bas›n›z. 
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, bir sonraki ve-
ya bir önceki dosyaya atlan›l›r. 
• a taraf›...‹leri do¤ru atlama 
• ` taraf›...Geriye do¤ru atlama
O anda çalan dosyan›n numaras› ekran
k›sm›nda görünür. 

H›zl› ileri veya geri alma  
Parça dü¤mesini 1 saniyeden daha uzun
bas›l› tutunuz. 
• a taraf›...‹leri do¤ru atlama 
• ` taraf›...Geriye do¤ru atlama
Dü¤me bas›l› tutulurken cihaz h›zl› ileri/ge-
ri almaya devam eder. 
‹stenilen konuma ulafl›ld›¤›nda dü¤meyi b›-
rak›n›z ve cihaz mevcut konumdan itibaren
çalmaya bafllayacakt›r. 

Kompakt diskin ç›kar›lmas›  
Ç›kartma dü¤mesine bas›n›z. 

NOT
Konta¤› "LOCK" konumuna almadan
önce ç›kartma dü¤mesine basarak kom-
pakt diski ç›kartt›¤›n›zdan emin olun.

Kompakt diskin tekrarlanmas›  
• Dosyan›n tekrarlanmas› 
Tekrarlama modu seçilen dosyay› sürekli
tekrarlar. 
Tekrarlama modunu seçmek için tekrarla-
ma dü¤mesine bas›n›z.
Tekrarlama modu seçildi¤inde, ekranda
"RPT" belirir.
• Klasörün tekrarlanmas› 
Tekrarlama dü¤mesini 1 saniyeden daha
uzun bas›l› tutunuz. 
Klasör tekrarlama modu seçildi¤inde, ek-
randa " RPT" belirir.

Q
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Kompakt diskin rastgele çal›nmas› 
• Klasörün rastgele çal›nmas› 
Rastgele çalma modu, dosyalar› rastgele
s›rayla çalar. 
Rastgele modunu seçmek için rastgele
dü¤mesine bas›n.
Rastgele çalma modu seçildi¤inde, ekran-
da "RAND" belirir.

• Kompakt diskin rastgele çal›nmas› 
Rastgele çalma dü¤mesini 1 saniyeden
daha uzun bas›l› tutunuz. 
Kompakt disk rastgele çalma modu seçil-
di¤inde, ekranda " RAND" belirir.

Kompakt disk isminin gösterilmesi
Kompakt disk isminin gösterilmesi için,
"Text" dü¤mesine bas›n›z. 
Bu dü¤meye her bas›l›flta, "klasör numara-
s›/dosya numaras›/flark›da geçen süre” →
“klasör ismi” → “dosya ismi” → “albüm ismi
(MP3)” → “müzi¤in ismi" → “sanatç› ismi*”
s›ras›yla de¤iflir.
* ID3 etiketi. Bkz sayfa 7-23.
Disk ismi ve flark› ismi girilmemifl ise, "NO
TITLE" görüntülenir.

NOT
Görüntülenebilecek karakter say›lar›;
• Ayn› anda görüntülenebilecek karak-

ter say›s› maksimum 12’dir.
• E¤er tüm karakterler ayn› anda gö-

rüntülenemez ise, dü¤meyi en az
bir saniye bas›l› tutun.  Daha son-
ra, sonraki karakterleri görüntüle-
yebilirsiniz;

• Önceki karakterleri görüntülemek
için, dü¤meyi tekrar en az bir sani-
ye bas›l› tutun; 

• Yaklafl›k alt› saniye boyunca hiçbir
ifllem yap›lmaz ise, ilk gösterime
geri dönülür; 

• Görüntülenebilecek maksimum ka-
rakter say›s› 24’tür.
Disk (veya flark›) ismi 24 karakteri
aflsa bile, bundan sonrakiler görün-
tülenemez.  Kay›tl› içeri¤e ba¤l› ola-
rak, yanl›fl bir ekran gösterilir veya
herhangi bir gösterim yap›lmaz. 

Hata mesajlar› 

Ekranda bir hata mesaj› göründü¤ünde,
gerekli ifllem için yukar›daki tabloya bak›-
n›z. 

Q
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Indicated when the compact 
disc is dirty or upside down.  
Check the compact disc.

Indicated when the compact 
disc player does not operate 
for a certain reason. Take out 
the inserted compact disc.

Indicated when an excessive 
current flows at the compact 
disc player, thereby making it 
inoperative.  Take out the insert-
ed compact disc.

Indicated when the tempera-
ture of the compact disc player 
rises excessively, thereby mak-
ing it inoperative.  Wait for a 
while until it cools down.

Indicated when there is no 
playable file on the CD-ROM. 

ERROR1

ERROR3

ERROR4

WAIT

NO MUSIC

Kompakt disk kirli veya ters iken gös-
terilir. Kompakt diski kontrol ediniz. 

Kompakt disk çalar belli bir neden-
den dolay› çal›flmad›¤›nda gösterilir.
Diski ç›kar›n›z. 

Kompakt disk çalara afl›r› ak›m geçi-
fli oldu¤unda ve çal›flamaz hale gel-
di¤inde gösterilir. Diski ç›kar›n›z. 

Kompakt disk çalar›n s›cakl›¤› afl›r›
artt›¤›nda ve çal›flamaz hale geldi-
¤inde gösterilir. Cihaz›n so¤umas›n›
bekleyiniz. 

CD-ROM’da çal›nabilir dosya olma-
d›¤›nda gösterilir. 
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Gerekli ifllem yap›ld›¤› halde sorun devam
ediyorsa, yetkili bir Daihatsu servisine veya
baflka bir kalifiye ve tam donan›ml› elem-
ana baflvurunuz. 

MP3 / WMA dosyalar› 

• MP3 (MPEG Audio Layer 3) ve WMA
(Windows Media Audio), ses s›k›flt›rma
standartlar›d›r.

• MP3 / WMA çalar CD-ROM, CD-R ve
CD-RW disklerindeki MP3 ve WMA
dosyalar›n› çalabilir.  Bu cihaz ISO
9660 seviye 1, seviye 2 ile ve Romeo,
Joliet dosya sistemi ile uyumlu disk
kay›tlar›n› ç.alabilir. 

• Bir MP3 veya WMA dosyas›na isim
verirken, uygun dosya uzant›s›n› (.mp3
ya da .wma) ekleyiniz. 

• MP3 / WMA çalar mp3 veya .wma
dosya uzant›l› dosyalar› MP3 ya da
WMA dosyalar› olarak çalar.  Gürültüyü
ve çalma hatalar›n› önlemek için, uygun
dosya uzant›lar›n› kullan›n›z. 

• Çok oturum uyumlu kompakt diskler de
çal›nabilir. 

• MP3 dosyalar› ID3 etiketi ver. 1.0, ver.
1.1, ver. 2.2 ve ver. 2.3 formatlar›yla
uyumludur. Cihaz albüm ismini, müzi¤in
ismini ve sanatç› ismini di¤er formatlar-
da gösteremez. 

• WMA dosyalar›, ID3 etiketiyle ayn›
flekilde kullan›lan bir WMA etiketi içerir.
WMA etiketleri flark› ismi, sanatç› ismi
gibi bilgiler tafl›r. 

• Vurgulama ifllevi yaln›zca 32, 44.1 ve
48 kHz’de kaydedilen MP3 / WMA dos-
yalar›n› çalarken kullan›labilir.  (Sistem
16,  22.05  ve  24  kHz örnekleme fre-
kansl› MP3  dosyalar›n› çalabilir.  Ancak
vurgulama ifllevi, bu frekanslarda kay-
dedilen dosyalarda kullan›lamaz.)

• MP3 / WMA dosyalar›n›n ses kalitesi
genellikle yüksek bit oranlar›nda artar.
Uygun seviyeli ses kalitesi elde etmek
için, en az 128 kbps bit oran›nda kayde-
dilen diskler tavsiye edilir. 

Çal›nabilir bit oranlar› 
• MP3 dosyalar›:

• MPEG 1 LAYER 3-64 ile 320 kbps
aras›

• MPEG 2 LSF  LAYER 3-64 ile 160
kbps aras›

• WMA dosyalar›:
• Ver. 7, 8 CBR-48 ile 192 kbps aras› 
• Ver. 9 CBR-48 ile 320 kbps aras›

• MP3 / WMA çalar, packet write veri ak-
tar›m›n› (UDF  format›) kullanan dflsk
kay›t cihazlar›ndan MP3  /  WMA   dos-
yalar›n› çalmaz.   Diskler, packet-yaz›l›-
m› yerine "per-masterin" yaz›l›m› kul-
lan›larak kaydedilmelidir. 

Q
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• M3u çalma listeleri müzik çalar ile
uyumlu de¤ildir. 

• MP3i (MP3 interaktif) ve MP3 PRO for-
matlar›  müzik çalar ile uyumlu de¤ildir.

• MP3 çalar VBR (De¤iflken Bit Oran›) ile
uyumludur. 

• VBR (De¤iflken Bit Oran›) dosyalar›
olarak kaydedilen dosyalar› çalarken,
h›zl› ileri veya geri alma ifllemleri kulla-
n›l›rsa çalma süresi düzgün görünme-
yecektir. 

• MP3 / WMA dosyalar› içermeyen kla-
sörleri kontrol etmek mümkün de¤ildir. 

• 8 seviye derinli¤e kadar olan klasörler-
deki MP3 / WMA dosyalar› çal›nabilir.
Ancak, çeflitli klasör seviyelerini içeren
diskleri kullan›rken çalman›n bafllamas›
gecikebilir.  Bu nedenle, 2’den fazla kla-
sör seviyeli olmayan diskler yaratman›-
z› tavsiye ediyoruz. 

• 1 diskteki yaklafl›k 192 klasörü veya
255 dosyay› çalmak mümkündür.

CD-R ve CD-RW diskleri 
• “Sonland›rma ifllemine” (diskin s›radan

kompakt disk çalarlarda çal›nmas›na
izin veren bir ifllem) tabi tutulmam›fl
CD-R / CD-RW diskleri çal›nmaz. 

• Diskin karakteristiklerinden, diskteki çi-
zilme veya kirlerden veya cihaz›n lensi
üzerindeki kirden, bu¤ulanmadan dola-
y› kompakt disk kay›t cihaz›nda veya
bilgisayarda kaydedilen CD-R / CD-RW
diskleri çal›namaz. 

• Uygulama ayarlar›na ve ortama ba¤l›
olarak bilgisayarda kaydedilen diskleri
çalmak mümkün olmayabilir.  Do¤ru
format ile kay›t yap›n›z.  (Detaylar için,
uygulamalar›n üreticilerine baflvuru-
nuz). 

• CD-R / CD-RW diskleri do¤rudan gü-
nefl ›fl›¤›ndan, yüksek s›cakl›klardan
veya di¤er saklama koflullar›ndan dola-
y› hasar görebilir.  Cihaz baz› hasarl›
diskleri çalmayabilir. 

• MP3 / WMA çalara bir CD-RW diski yer-
lefltirirseniz, çalma ifllemi s›radan kom-
pakt diskten veya CD-R diskinden daha
yavafl bafllayacakt›r. 

• CD-R / CD-RW disklerindeki kay›tlar
DDCD  (Çift Yo¤unluklu Kompakt Disk)
sistemi kullan›larak çal›namaz. 

Q
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Terimler 
Paket yaz›m
Bu, floppy veya hard disklere veri yaz›m›
ile ayn› flekilde, verileri CD-R’ye vs. yazma
ifllemini aç›klayan genel bir terimdir. 

ID3 etiketi
Bu, parça ile ilgili bilgileri MP3 dosyas›na
ekleyen bir yöntemdir.  Bu bilgiler müzik is-
mini, sanatç› ismini, albüm ismini, müzik
türünü, üretim y›l›n›, aç›klamalar› ve di¤er
verileri içerebilir.  Bilgiler, ID3 etiketi düzen-
leme ifllevli yaz›l›m kullan›larak istenildi¤i
gibi düzenlenebilir.  Etiketler karakter say›-
s› ile s›n›rland›r›ld›¤› halde, parçalar çalar-
ken bilgi görünebilir. 

WMA etiketi 
WMA dosyalar›, ID3 etiketiyle ayn› flekilde
kullan›lan bir WMA etiketi içerir.  WMA eti-
ketleri müzik ismi, sanatç› ismi gibi bilgiler
tafl›r. 

ISO 9660 format›
CD-ROM klasörlerinin ve dosyalar›n›n for-
matlanmas› için uluslararas› bir standartt›r. 
ISO 9660 format› için 2 ayarlama seviyesi
bulunur. 
• Seviye 1:

Dosya ismi 8.3 format›ndad›r (3 karak-
ter dosya uzant›l› 8 karakterli dosya
isimleri.  Dosya isimleri 1 bayt’l› büyük
harflerden ve numaralardan oluflmal›-
d›r.   "_" simgesi de dahil edilebilir.) 

• Seviye 2:
Dosyan›n ismi 31 karakterli olabilir (ay›-
raç "." ve dosya uzant›s› dahil).  Her bir
klasör 8’den az katman içermelidir. 

m3u
"WINAMP" yaz›l›m› kullan›larak yarat›lan
çalma listelerinin bir dosya uzant›s› bulu-
nur (.m3u).

MP3
MP3, ISO’nun (Uluslararas› Standardizas-
yon Kuruluflu) çal›flma grubu (MPEG) tara-
f›ndan belirlenen bir ses s›k›flt›rma stan-
dard›d›r.  MP3, ses verilerini s›radan disk-
lerdeki boyutunun yaklafl›k 1/10 oran›na s›-
k›flt›r›r. 

WMA
WMA (Windows Media Audio), Microsoft
taraf›ndan gelifltirilen bir ses s›k›flt›rma for-
mat›d›r.  Dosyalar›, MP3 dosyalar›ndan da-
ha düflük bir boyuta s›k›flt›r›r.  WMA dosya-
lar›n çözme formatlar› ver. 7, 8 ve 9’dur. 

Q
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Direksiyon Kumandalar› 

Müzik sistemi direksiyon simidindeki dü¤-
meler kullan›larak çal›flt›r›labilir. 

11 Ses ayar dü¤mesi 
• Ses seviyesinin ayarlanmas› 
Sesi artt›rmak için, dü¤menin (+) taraf›na
bas›n›z.  Sesi düflürmek için, dü¤menin (–)
taraf›na bas›n›z. 
Dü¤meyi bas›l› tutarsan›z, sürekli ayarla-
ma yapabilirsiniz. 

1

Mode switch

Selection
switch

Volume 
adjustment switch

222 Seçme dü¤mesi 
• Radyonun kullan›m›
Yay›n istasyonunun frekans›n› seçebilirsi-
niz. 
Haf›za dü¤mesinde daha büyük bir numa-
ra seçmek için, dü¤menin “a” taraf›na ba-
s›n›z.  Daha küçük bir numara seçmek için
“`” taraf›na bas›n›z. 
Otomatik olarak daha yüksek bir frekans
seçmek için, bir bip sesi duyuncaya kadar
dü¤menin “a” taraf›na bas›n›z. Otomatik
olarak daha düflük bir frekans seçmek için,
bir bip sesi duyuncaya kadar dü¤menin
“`” taraf›na bas›n›z.

NOT
Frekans› manuel olarak seçmek müm-
kün de¤ildir. 

• Kompakt disk çalar çal›flt›rma prose-
dürleri  

‹stenilen flark›y› seçmek için, flark› numa-
ras› kadar dü¤meye bas›n›z. 
fiark›lar› ileri do¤ru atlamak için, dü¤menin
“a” taraf›na bas›n›z.  fiark›lar› geriye do¤-
ru atlamak için, dü¤menin “`” taraf›na ba-
s›n›z. 
fiark› çalarken dü¤menin “a” taraf›na ba-
sarsan›z, sonraki flark› çalacakt›r. 

fiark› çalarken dü¤menin “`” taraf›na ba-
sarsan›z, flark›n›n bafl›na dönülecektir.
Dü¤meye bir kez daha basarsan›z, önceki
flark› çal›nacakt›r. 

NOT
H›zl› ileri veya geri almak mümkün de-
¤ildir. 

• MP3 / WMA çalma prosedürleri 
(Yukar› veya afla¤› yönde dosya arama)
Dü¤meye basarak istedi¤iniz dosyay› se-
çebilirsiniz. 
Dosyalar› ileri do¤ru atlamak için, dü¤me-
nin “a” taraf›na bas›n›z.  Dosyalar› geriye
do¤ru atlamak için, dü¤menin “`” taraf›na
bas›n›z. 
Bir dosya çalarken dü¤menin “a” taraf›na
basarsan›z, sonraki dosya çalacakt›r. 
Dosya çalarken dü¤menin “`” taraf›na ba-
sarsan›z, dosyan›n bafl›na dönülecektir.
Dü¤meye bir kez daha basarsan›z, önceki
dosya çal›nacakt›r.

Q
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dü¤mesi 
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dü¤mesi 
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NOT
H›zl› ileri veya geri almak mümkün de-
¤ildir. 

(Yukar› veya afla¤› yönde klasör arama) 
Dü¤meyi bir saniye veya daha uzun süre
bas›l› tutunuz. 
Klasörler içinde ileri gitmek için, dü¤menin
“a” taraf›n› bas›l› tutunuz.  Klasörler içinde
geri gitmek için, dü¤menin “`” taraf›n› ba-
s›l› tutunuz. 

33 Mod dü¤mesi 
Cihaz› “AÇAB‹L‹R” ve “KAPATAB‹L‹RS‹-
N‹Z” ve müzik sistemi modunu de¤ifltirebi-
lirsiniz. 
• Cihaz›n aç›l›p kapat›lmas› 
Cihaz› “AÇMAK” için dü¤meye bas›n›z. 
“KAPATMAK” için dü¤meyi bas›l› tutunuz. 

• Modun de¤ifltirilmesi 
Müzik sistemi “AÇIK” iken, dü¤meye her
bas›ld›¤›nda modu AM→FM1→FM2→
FM3→ kompakt disk s›ras›yla de¤iflir. 

NOT
Tak›l› disk yoksa, mod kompakt diske
de¤iflmeyecektir. 

Harici girifl terminali 

Portatif müzik çalar gibi piyasada bulunan
bir cihaz ba¤land›¤›nda, araç hoparlörü
arac›l›¤›yla cihaz›n sesini duyabilirsiniz. 

• Piyasada bulunan ses kablosunu kulla-
narak portatif müzik çalar› ba¤lay›n›z ve
disc/aux dü¤mesine bas›n›z.  

NOT
• Stereo mini-fifl (3.5ø) ba¤lan›labilir.

Ses kablosunun ve ba¤lan›lacak ci-
haz›n kullan›m k›lavuzunu dikkatlice
okuyunuz. 

3

0

Q
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• Ba¤lanacak cihaz›n gücü, cihazla
birlikte verilen bir pil vs. ile sa¤lan-
mal›d›r. 

• Cihaz› kullan›rken arac›n aksesuar
prizi kullan›larak flarj ifllemi yap›l›rsa
gürültü meydana gelebilir. 

• Daha iyi bir ses kalitesi elde etmek
için, ba¤lanacak cihaz›n sesini mak-
simum seviyeye ayarlad›ktan sonra
araç müzik çalar›n›n sesini ayarlay›-
n›z. 

• Harici girifl terminali kullan›l›rken gi-
rifl terminali fifli çekilirse veya ba¤la-
n›lacak cihaz›n fifli çekilip tak›l›rsa,
gürültü meydana gelebilir.

Q
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FM yay›n›

Normal radyo yay›n› (AM) ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda, FM yay›n› daha yüksek bir ses kali-
tesine sahiptir. Bununla birlikte, FM yay›n›n
yap›s›ndan kaynaklanan baz› nedenlerle,
hareket halindeki bir arac›n FM yay›n› al-
mas›nda baz› sorunlarla karfl›lafl›labilir. 

FM radyo sinyalinin düz ilerleme özelli¤i

FM radyo sinyali AM radyo sinyaline göre daha yüksek frekansl›d›r ve FM radyo sinyali
yüksek frekansl› olmas› nedeniyle ›fl›¤a benzer özellikler sergiler. Bu nedenle radyo
sinyali binalar ya da da¤lar taraf›ndan kesilir, bu da FM yay›n›n›n al›nmas›n› imkans›z
k›lar. FM yay›n›n›n AM radyo sinyaline göre daha düflük bir al›m aral›¤›na sahip olmas›n›n
nedeni budur. 

Q
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FM yay›n› servis alan›

Evinizdeki radyoyla FM yay›nlar›n› dinlerken, radyo sinyali çok zay›f olsa bile, radyo
antenini daha yükse¤e takarak ya da daha hassas bir anten kullanarak yay›n› çok temiz
bir flekilde dinleyebilirsiniz. 
Öte yandan, arac›n›zdaki oto radyosundan FM yay›n›n› dinlerken, anten tipi, montaj ko-
numu ve motor gürültüsü gibi yay›n› olumsuz yönde etkileyen birçok faktörle kar-
fl›lafl›rs›n›z. Bu nedenle, FM yay›n› söz konusu oldu¤unda, arac›n›zda yay›n› net bir
flekilde alabilece¤iniz alan›n menzili, evinize göre daha dard›r. 
Radyo sinyallerini kay›ps›z bir flekilde almak için, FM yay›nlar›n› dinlerken anteninizi
sonuna kadar aç›n. 

Yay›n›n kesilmesi
Baz› bölgelerde FM radyo sinyali aniden
kesilir. Bu bölgeler yay›n›n kesildi¤i bölge-
lerdir. 

Yay›n kesilmesi terimi, radyo sinyallerinin
al›namad›¤›n› ifade eder. Örne¤in, radyo
sinyalleri bina ve direk gibi engellerin arka-
s›nda çok zay›ft›r. Arac›n›z bu gibi yerler-
den geçerken, anteninize hiçbir radyo sin-
yali ulaflamaz. Bu noktada, parazit sesi du-
yulur. Bu, yay›ndan kaynaklanan bir sestir
ve hiçbir flekilde engellenemez. 

Q

7–28

Transmitting antenna height 9 m (30 ft)�
Effective transmitting power 1 kW

FM stereo automotive radio 21 km (13 miles)

FM monophonic automotive radio 50 km (31 miles)

(The range of clear reception in the illustration above is one example on a flat zone without any�
obstacles. This range may vary depending upon power, ground configuration and so forth.)

Stereo radio for household use 101 km (63 miles)

Verici anteni yüksekli¤i 9 m (30 ft)
Etkin verici gücü 1 kW

FM stereo oto radyosu 21 km (13 mil)

(Yukar›daki flekilde verilen temiz yay›n alma menzili düz ve herhangi bir engel bulunmayan bir zemin
örne¤i için geçerlidir. Bu menzil, güç, zemin yap›s› ve benzer etkenlere ba¤l› olarak de¤iflebilir.)

FM mono oto radyosu 50 km (31 mil)

Stereo ev radyosu 101 km (63 mil)
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Yans›ma

Binalara ya da da¤lara çarpan FM sinyali
yans›t›l›r. 
Arac›n›z›n anteni hem direkt radyo sinyali-
ni hem de yans›yan radyo sinyalini ald›¤›n-
da, yay›n kar›fl›r. Buna yans›ma distorsiyo-
nu denir. 
Bu tip olaylar›n meydana geldi¤i alanlar
nispeten azd›r. Bu olaydan kurtulmak için
olay yerinden ç›kman›z gerekir. 

Parazit varken radyo sinyallerini almak
için
Parazitli alanlarda tiz tonu k›s›n. Bu flekilde
parazit seviyesi azalacak ve daha iyi bir
ses duyulacakt›r. 
Bu radyo ASC (Otomatik Ay›rma Kon-
trol) devresine sahiptir. Arac›n›z radyo
sinyallerinin zay›f oldu¤u bir alana gir-
di¤inde, bu devre, stereo ay›rma dere-
cesini otomatik olarak azalt›r ve bu fle-
kilde S/N (sinyal/parazit) oran›n› yüksel-
tir. Arac›n›z sinyalin güçlü oldu¤u bir
alana girdi¤inde, stereo ay›rma derece-
si yükseltilir.
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Yans›yan radyo sinyali
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D›fl aynalar

ww D‹KKAT
Ayna üzerindeki kar ya da buzu temiz-
lerken, aynay› çizmemeye özen gösteri-
niz.

ww UYARI
• Sürüflten önce aynalar› orijinal

konumuna al›n›z. Arac›n›z› aynalar
katl› konumdayken asla kullan-
may›n›z.

• Sürüfl s›ras›nda aynalar› ayarla-
may›n›z. Bu direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmenize yol açabilir.

Ayarlar›n ayarlanmas›

Aynalar› elle ayarlamak için
D›fl aynalar›n›z›, aynada arac›n›z›n bir
k›sm›n› görecek flekilde ayarlay›n›z. 

Aynalar› ayna kumanda dü¤mesi ile
ayarlamak için
Ayna kumanda dü¤mesi, kontak anahtar›
ON ya da ACC konumundayken çal›fl›r. 
1. Ana kumanda dü¤mesini hangi aynay›

ayarlamak istedi¤inize ba¤l› olarak sa-
¤a ya da sola ayarlay›n›z. 

2. Kontrol dü¤mesini, arac›n›za en yak›n
aynada arac›n›z›n bir k›sm›n› görecek
flekilde kullanarak aynay› ayarlay›n›z. 

3. Ana kumanda dü¤mesini kullanmad›¤›-
n›z zamanlarda orta (kapal›) konuma
getiriniz.

Master switch

Control switch

G
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D›fl aynalar› katlamak için
D›fl aynay› katlamak için geriye do¤ru
itiniz. 

Ayna rezistans dü¤mesi
Ayna rezistans› kontak anahtar› ON konu-
mundayken çal›flt›r›labilir. 
Ayna rezistans›n› açmak için dü¤meye ba-
s›n. 
Rezistans aç›kken uyar› lambas› yanar. 
Ayna rezistans› buzu ya da ya¤muru kurut-
mak için tasarlanmam›flt›r. 
Far kolu 1. veya 2. kademedeyken dü¤me-
nin üzerindeki iflaret yanar.

Indicator light

Manual air conditioner equipped vehicles

Indicator light

Auto air conditioner equipped vehicles

G
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Uyar› lambas›

Manuel klimal› araçlar Otomatik klimal› araçlar 

Uyar› lambas›
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‹ç ayna

Aynay› ayarlamak için
Aynay› elinizle arka taraf› net bir flekilde
görecek flekilde ayarlay›n›z.

ww UYARI
Sürüfl s›ras›nda aynalar› ayarlamay›-
n›z. Bu direksiyon hakimiyetini kay-
betmenize yol açabilir.

Gece pozisyonuna getirmek için
(Yans›ma önleyici tip)
Gece, arkan›zdaki araçlar›n far ›fl›klar›n›n
aynan›zdaki yans›mas›n› önlemek için
aynan›n alt›ndaki mandal› ileri itiniz. 

ww UYARI
Yans›may› önlemenize gerek olmad›-
¤›nda, aynay› gündüz konumuna geti-
riniz. Gece konumunda arka görüflü-
nüz netli¤ini yitirir. 

G
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Kabin lambas› (Aç›k kap› uyar›
lambas›)
Kabin lambas›

Kabin lambas›n› yakmak için dü¤meyi ON
konumuna getiriniz, söndürmek için OFF
konumuna getiriniz. 
Dü¤me DOOR konumundayken, lamba ka-
p›lardan biri aç›ld›¤›nda ya da tam kapat›l-
mad›¤›nda yanacakt›r.
Kap›lar kapat›ld›ktan sonra bile lamba ya-
n›yorsa kap› aç›k veya tam kapat›lmam›fl
olabilir. Tüm kap›lar›n kapal› oldu¤undan
emin olun.

OFF

DOOR

ON

Front of vehicle

Bagaj bölmesi lambas› 

Bagaj lambas› bagaj tam olarak kapat›lma-
d›¤›nda ya da bagaj kap›s› aç›ld›¤›nda ya-
nar.
Bagaj kap›s› kapat›ld›ktan sonra bile lamba
yan›yorsa kap› aç›k veya tam kapat›lma-
m›fl olabilir. Bagaj kap›s›n›n kapal› oldu-
¤undan emin olun.

Ön tavan lambas› 
(harita lambas› bulunan araçlar hariç)

Ön tavan lambas›n› yakmak için dü¤meyi
ON konumuna getiriniz, söndürmek için
OFF konumuna getiriniz. 
Dü¤me DOOR konumundayken, lamba ka-
p›lardan biri aç›ld›¤›nda ya da tam kapat›l-
mad›¤›nda yanacakt›r. 
Kap›lar kapat›ld›ktan sonra bile lamba ya-
n›yorsa kap› aç›k veya tam kapat›lmam›fl
olabilir. Tüm kap›lar›n kapal› oldu¤undan
emin olun.

DOOR ONOFF

H
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Kapal› (OFF)

Kapal› (OFF)

Aç›k
(ON)

Aç›k (ON)

Kap› (DOOR)

Kap›
(DOOR)

Arac›n önü
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(harita lambas› bulunan araçlarda)

Ön tavan lambas›n› söndürmek için OFF
konumuna getiriniz. Dü¤me DOOR konu-
mundayken, lamba gecikme zaman›na gö-
re yanacakt›r.Dü¤me DOOR konumunday-
ken, lamba kap›lardan biri aç›ld›¤›nda ya
da tam kapat›lmad›¤›nda yanacakt›r.
Kap›lar kapat›ld›ktan sonra bile lamba ya-
n›yorsa kap› aç›k veya tam kapat›lmam›fl
olabilir. Tüm kap›lar›n kapal› oldu¤undan
emin olun.

DOOR

OFF

Tavan lambas› zamanlay›c›s›
Ön tavan lambas› dü¤mesi “DOOR” konu-
muna al›nd›¤›nda, afla¤›daki ifllemler
gerçeklefltirilir.

Kap›n›n aç›lmas›/kapat›lmas›
• Kap›lardan biri aç›ld›¤›nda tavan lam-

bas› yanar.
• Kontak anahtar› “ON” konumu d›fl›nda-

ki bir konuma al›nd›¤›nda tüm kap›lar
kapat›ld›ktan 15 saniye sonra tavan
lambas› söner.

• Kontak anahtar› “ON” konumuna al›nd›-
¤›nda tüm kap›lar kapat›ld›ktan hemen
sonra tavan lambas› söner.

Kap›n›n kilitlenmesi/kilidinin aç›lmas›
• Tüm kap›lar kilitlendi¤inde tavan lamba-

s› yavaflça karar›r ve 3 saniye sonra sö-
ner.

• Sürücü kap›s›n›n kilidi aç›ld›¤›nda ta-
van lambas› yaklafl›k 15 saniye boyun-
ca yan›k kal›r.

Kontaktan anahtar ç›kart›ld›¤›nda
Kontak anahtar› ON konumundan ACC ko-
numuna al›n›p hemen ard›ndan tüm kap›-
lar kapal›yken anahtar kontaktan ç›kart›ld›-
¤›nda tavan lambas› yaklafl›k 15 saniye
boyunca yan›k kal›r.

NOT
Kontak anahtar›n›n ON konumundan
ACC konumuna al›nmas› s›ras›nda ge-
çen zamana ba¤l› olarak tavan lambas›-
n›n yanmad›¤› zamanlar olabilir.

Akü boflalmas›n› önleme fonksiyonu
Kontak anahtar› LOCK ya da ACC konu-
mundayken, kap›lardan biri on dakika ya
da daha uzun bir süre boyunca aç›k kal›r-
sa, tavan lambas› dü¤mesi DOOR konu-
muna getirildi¤inde, lamba söner. Bu, akü-
nün boflalmas›na önlemek üzere al›nm›fl
bir tedbirdir. 

H
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Kapal› (OFF)

Kap› (DOOR)
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Ön harita lambas›

Ön harita lambas›na bas›ld›¤›nda yanar, tek-
rar bas›ld›¤›nda söner.

Direksiyon ayar›

Direksiyonu açmak için kilit kolunu afla¤› indi-
riniz. Direksiyonu istedi¤iniz pozisyona ayar-
lay›n›z. Ard›ndan kilit kolunu yukar› çekiniz.
Direksiyon bu konumda kilitli kalacakt›r.

ww UYARI
• Ayarlad›ktan sonra direksiyonu afla¤›

ve yukar› do¤ru oynatarak emniyetli
bir flekilde kilitlendi¤inden emin olu-
nuz.

• Araç hareket halindeyken direksi-
yonu ayarlamak kazaya sebep ola-
bilir.

w

Unlock

Lock

Korna
(SRS hava yast›¤› bulunan araçlar
hariç)

Kornay› çalmak için flekilde gösterilen yere
bas›n.

H

9–3

Aç›k
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(SRS hava yast›¤› bulunan araçlarda)
El tutma yeri

El tutma yeri yolcular›n rahatl›¤› için tasar-
lanm›flt›r.

Elbise ask›s›

Elbise ask›lar› arkada el tutma yerlerinde
bulunur.

H
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ww D‹KKAT
• Elbise ask›lar›na büyük ve a¤›r eflya-

lar›n›z› asmay›n›z. Bu elbise ask›lar›-
n›n k›r›lmas›na ya da görüflünüzün
kapanmas›na sebep olabilir.

• Kanca fleklindeki elbise ask›lar›na,
üçgen elbise ask›s›, a¤›r eflya veya
köfleli nesneler asmay›n. Elbiseleri-
nizi asarken, üçgen ask› kullanma-
y›n; do¤rudan kanca ask›ya as›n.
Çünkü, SRS yan hava yast›klar› ve
SRS perde hava yast›¤› fliflti¤inde bu
nesneler zarar görebilir.

Küllük

Kullanmak için, kapa¤› çekiniz. 
Kullanmak için küllü¤ü, kapak arac›n ön
taraf›na do¤ru aç›lacak flekilde ön bardak
tutucunun üstüne yerlefltiriniz (sa¤ veya
sol taraf). 

ww UYARI
Yang›n› önlemek için; 
• Küllü¤ü çöp atmak için kullanmay›-

n›z. 
• Küllü¤ü kapatmadan önce sigaray›

tamamen söndürünüz. 
• Küllü¤ü, kapak arac›n arka taraf›na

do¤ru aç›lacak flekilde yerlefltirme-
yiniz. 

w

w

w

Günefl siperli¤i

Gözlerinizi günefl ›fl›¤›ndan korumak için
siperli¤i indiriniz. Siperlik ayr›ca kap› cam›-
na do¤ru çevrilebilir. 

ww UYARI
Kulland›ktan sonra siperli¤i eski konu-
muna getiriniz. Siperlik görüfl alan›n›z›
kapatabilir. 

H
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Makyaj aynas›

Makyaj aynas›n› kullanmak için günefl si-
perli¤ini afla¤› indiriniz.

Torpido gözü

• Torpido gözü kapa¤›n› açmak için kolu
çekin kapatmak için kapa¤› itin. 

• (Torpido lambas› bulunan araçlarda)
Torpido gözü anahtar ile kilitlenebilir. 
Far kolu 1. kademe veya 2.kademede
iken, torpido gözünün aç›lmas› ile
lamba yanar.  

ww UYARI
Sürüfl esnas›nda torpido gözünü kilitli
tutun.  Bu, bir kaza veya sert frenaj du-
rumunda ciddi yaralanma riskini azal-
t›r. 

Lock
Unlock

Eflya gözleri

Gösterge paneli

Eflya gözü kapa¤›n› açmak için kolu çekin
kapatmak için kapa¤› itin. 

ww UYARI
Sürüfl esnas›nda eflya gözünü kapal›
tutun.  Bu, bir kaza veya sert frenaj du-
rumunda ciddi yaralanma riskini azal-
t›r. 

w

w

H
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Bafl üstü paneli

Eflya gözü kapa¤›n› açmak için kapa¤a
bast›r›n kapatmak için kapa¤› itin. 

ww UYARI
• Eflya gözüne konabilecek eflyalar›n

maksimum a¤›rl›¤› yaklafl›k 200
gramd›r.

• Günefl alt›nda arac›n park edilmesi
sonucu oluflan yüksek s›cakl›k ne-
deniyle, eflya gözünde plastik göz-
lük veya hassas cihazlar› bulundur-
may›n.  Cam ve çerçevesi deforme
olabilir veya çatlayabilir. 

DOOR
OFF

ww D‹KKAT
Aç›k olan kapa¤a açma yönünde daha
fazla kuvvet uygulamay›n Hasar veya
deformasyona neden olabilir. 

• Ayr›ca, eflya gözlerine çakmak ve-
ya sprey kutusu koymay›n. Yang›n
veya patlamaya yol açabilece¤in-
den tehlikelidir. 

• Eflya gözüne sert cisimler veya siv-
ri kenarl› eflyalar koymay›n. Kapak
aç›ld›¤›nda bu tip eflyalar düflerek
beklenmeyen yaralanmaya sebebi-
yet verebilir. 

Bardak tutucu

Ön

ww D‹KKAT
Bardak tutucuya, kutu veya fincan gibi
kapa¤› kapat›lamayan içecek dolu kap-
lar› yerlefltirmeyiniz. Ayr›ca, içinde içe-
cek bulunan ve kapa¤› kapat›lamayan
plastik  bardaklar› da yerlefltirmeyiniz. 
Frene bas›ld›¤›nda, içecek dökülebilir. 

w

w

w

H
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Arka

ww D‹KKAT
Bardak tutucuya, kutu veya fincan gibi
kapa¤› kapat›lamayan içecek dolu kap-
lar› yerlefltirmeyiniz. Ayr›ca, içinde içe-
cek bulunan ve kapa¤› kapat›lamayan
plastik  bardaklar› da yerlefltirmeyiniz. 
Frene bas›ld›¤›nda, içecek dökülebilir. 

Ön kap›

ww D‹KKAT
Bardak tutucusunu kullan›rken içecek-
ler elektrikli cam dü¤mesine dökülürse,
ar›zaya yol açabilir. Bu yüzden, kap› aç›-
l›rken / kapat›l›rken veya sert frenaj es-
nas›nda içeceklerin dökülmemesi için
özen gösterilmelidir. 

Bagaj kancas›

Bagajlar bir file veya ip ile sabitlenebilir. 

ww D‹KKAT
Parmaklar›n s›k›flmas› gibi beklen-
meyen kazalardan kaç›nmak için kul-
lan›lmad›¤› zamanlarda bagaj kancalar›
yerlerine konmal›d›r. 

Deck hooks

H
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Bagaj alt bölmesi

Arka koltu¤un alt taraf›nda sa¤ ve sol
taraflarda yer al›rlar. 
Arka koltu¤u yerlefltirin ve taban hal›s›n›
kald›r›n. 

ww D‹KKAT
Araç hareket halinde iken hal›n›n yer-
lefltirilmifl bulundu¤undan emin olun.
Saklanan eflyalar f›rlayabilece¤inden
beklenmedik yaralanma tehlikesi mev-
cuttur. 

Bagaj raf›

Bagaj raf›n›n ç›kar›lmas›
1. Destek kelepçelerini kafal›klardan ay›r›-

n›z.

ww UYARI
Bagaj raf›n›n üstüne herhangi bir ci-
sim yerlefltirmeyiniz. Sürücünün gö-
rüfl aç›c› engellenebilir veya raf hasar
görebilir. 

w

w
2. Bagaj raf›n› sa¤a do¤ru iterken, sol

taraf›n› öne do¤ru iterek yuvadan
ç›kart›n›z. Ard›ndan, bagaj raf›n› kom-
ple kendinize do¤ru çekerek ç›kart›n›z. 

Bagaj örtüsünün tak›lmas› 
1. Bagaj örtüsünün sa¤ taraf›n› yuvaya

yerlefltiriniz. Bagaj örtüsünü sa¤a do¤ru
iterken, kendi taraf›n›zdan bafllayarak
kapa¤› sol taraftaki yuvaya yerlefltiriniz. 

2. Destek kelepçelerini kafal›klara tak›n›z. 

w

w

H
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Yang›n söndürücü

(GCC tiplerinde)

Bagaj zemin panelini kald›rarak yang›n
söndürücüye eriflebilirsiniz. 

ww UYARI
• Yang›n söndürücüyü flekilde gös-

terildi¤i gibi, etiketi yukar›, a¤›z k›s-
m› arac›n sa¤ taraf›na bakacak fle-
kilde tak›n›z. Yang›n söndürücünün
yerine s›k› bir flekilde oturdu¤un-
dan emin olunuz. 
Hatal› montaj, yang›n söndürücü-
nün yanl›fll›kla aç›lmas›na neden
olabilir. 

Front of vehicle

Fire extingusher

Yang›n söndürücüyü kullanmak için
1. Emniyet pimini çekin. 
2. Tüpün a¤z›n›, yang›n kayna¤›na do¤ru

çeviriniz. Tüpü yang›n kayna¤›na 2 m
(6.6 ft) ila 4 m (13.1 ft) mesafeden kul-
lanman›z gerekir. 

3. Dü¤meye sert bir flekilde bas›n›z. 

ww UYARI
• Yang›n söndürücüyü asla bir insa-

na do¤ru çevirerek kullanmay›n›z.
• Yang›n söndürücü bileflim gözlerini-

ze kaçarsa, gözlerinizi bol suyla y›-
kay›n›z. Daha sonra bir doktora bafl-
vurarak gözlerinizi kontrol ettiriniz. 

1.

2.

3.

H
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• Asla yere düflürülmüfl ya da k›rm›z›
dü¤mesi ciddi bir darbe alm›fl sön-
dürücü kullanmay›n›z. Bu uyar›n›n
dikkate al›nmamas›, tüp içindeki gaz
silindirinin k›r›lmas›na ve silindir
içindeki yang›n söndürücü bileflimin
d›flar› f›flk›rmas›na yol açabilir. 

• Yang›n söndürücüyü asla araç d›-
fl›nda b›rakmay›n. Bu uyar›n›n dik-
kate al›nmamas›, yang›n söndürü-
cü tüp üzerinde pas ya da delikler
meydana gelmesine ve yang›n sön-
dürücü bileflimin d›flar› f›flk›rmas›-
na neden olabilir.

Yang›n
söndürücü

Arac›n önü
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Motoru çal›flt›rmadan önce

1. Motoru çal›flt›rmadan önce yap›lmas›
gereken kontrolleri yap›n›z. Bkz Bölüm
13.

2. Araca binmeden önce, arac›n etraf›n›
kontrol ediniz. 

3. El freninin çekili oldu¤undan emin olu-
nuz. 

4. Koltuk konumunu, koltuk arkal›¤› aç›s›-
n› ve bafl deste¤i yüksekli¤ini ayarlay›-
n›z.

5. ‹ç aynay› ve d›fl aynalar› ayarlay›n›z.
6. Emniyet kemerinizi ba¤lay›n›z. 
7. Gereksiz lambalar› ve aksesuarlar› ka-

pat›n›z. 
8. Sürüfl için yetecek kadar yak›t bulunup

bulunmad›¤›n› görmek için yak›t göster-
gesine bak›n›z. 

Motorun çal›flt›r›lmas›

ww D‹KKAT
• Marfla bir seferde 10 saniyeyi geçe-

cek flekilde basmay›n. 
• Motorun hasar görmesini engelle-

mek için ›s›nmam›fl motora fazla
yüklenmeyin. 

• Motor tam olarak ›s›nana kadar, fazla
h›zlanmay›n. 

Çal›flt›rma yöntemi
Elektronik yak›t enjeksiyon sistemi, çal›flt›r-
ma için gerekli olan hava-yak›t kar›fl›m›n›
otomatik olarak kontrol eder. 
1. Debriyaj pedal›na sonuna kadar bas›-

n›z ve motor çal›flana kadar pedal› bu
konumda tutunuz (düz flanz›man).

2. Vitesi bofla (düz flanz›man) ya da H
konumuna (otomatik flanz›man) al›n›z. 

3. Kontak anahtar›n› ON konumuna getiri-
niz. Uyar› lambalar›n›n yand›¤›ndan
emin olunuz. 

4. Gaza basmadan marfla bas›n›z ve da-
ha sonra kontak anahtar›n› b›rak›n›z. 

5. El freni veya fren uyar› lambas› d›fl›nda-
ki uyar› lambalar›n›n söndü¤ünden
emin olunuz. 

6. Is›nmam›fl motora fazla yüklenmeyiniz.
S›cakl›k s›f›r›n alt›ndaysa, arac› hareket
ettirmeden önce birkaç dakika ›s›t›n›z. 

I
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D›fl s›cakl›k çok düflükse
D›fl s›cakl›k –20°C’nin alt›ndaysa, marfla
bast›ktan sonra motorun çal›flmas› için da-
ha uzun bir süre geçmesi gerekir. 
Motorun çal›flmas›n› sa¤lamak için, motor
çal›flmaya bafllad›¤› andan itibaren marfla
üç saniye daha bas›n›z. 

Otomatik flanz›manl› araçlarla ilgili 
tedbirler
Otomatik flanz›manl› araçlarda, afla¤›daki
noktalara özen gösterilmesi gerekir. 
• Motoru çal›flt›rmadan önce el frenini

çekin ve vitesi  H konumuna getiriniz. 
• Motor G konumunda da çal›flt›r›labilir

fakat  H konumunda çal›flt›rman›z tav-
siye edilir. 

• Daha fazla emniyet için vites de¤ifltirme
mekanizmas›, motorun I, D, L ya da
F konumunda çal›flt›r›lmas›na imkan
sa¤lamayacak flekilde tasarlanm›flt›r.

• Motor, araç hareket halinde iken stop
edecek olursa, vitesi G konumuna al-
d›ktan sonra motoru yeniden çal›flt›-
r›n›z. 

• Motor arac› çekmek ya da itmek sure-
tiyle çal›flt›r›lamaz. 

• Vitesi sadece motor rölantideyken de-
¤ifltiriniz. Motor yüksek devirde çal›fl›r-
ken vitesi I, D, L ya da F konumla-
r›ndan birine getirirseniz, araç ileri f›rla-
yabilir. 

• Vitesi, fren pedal›na s›k› bir flekilde bas-
t›ktan sonra H ya da G konumundan
ç›kart›n›z, aksi taktirde, araç ileri f›r-
layabilir. 

Düz flanz›manda vites
de¤ifltirmeyle ilgili tavsiyeler

Vites de¤ifltirme modeli yukar›da gösteril-
mifltir.
Vites de¤ifltirirken debriyaj pedal›na sonu-
na kadar bas›n›z. Vites rahat bir flekilde
de¤iflmezse, aya¤›n›z› debriyaj pedal›ndan
çekiniz sonra yeniden pedala bas›n vitesi
tekrar de¤ifltirmeyi deneyiniz. 
fianz›man, vites kolunun 5’ten geri vitese
direkt olarak geçirilmesine imkan b›rakma-
yacak flekilde tasarlanm›flt›r. 5. vitesten
geri vitese geçmek için önce vitesi bofla
al›n›z, daha sonra arac›n tamamen durma-
s›n›n ard›ndan geri vitese tak›n›z. 

I
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ww D‹KKAT
Vitesi, araç tamamen durduktan sonra ge-
ri vitese tak›n›z; aksi taktirde, flanz›man›n
hasar görmesine neden olabilirsiniz. 
Dik rampalarda, motor freni için yol koflulla-
r›na ve araç h›z›na uygun bir flekilde vites
küçültünüz.

ww UYARI
Buzlu, kaygan ya da ›slak zeminlerde
vites küçültürken dikkatli olunuz. Bu
uyar›y› dikkate almazsan›z, tekerlekle-
rin kilitlenmesine ya da kaymas›na ne-
den olarak direksiyon hakimiyetinin
kaybedilmesine ya da bir kazaya sebe-
biyet verebilirsiniz.

Vites de¤ifltirme noktalar›
(Düz flanz›man)
Tavsiye edilen vites de¤ifltirme h›zlar›

Yak›t ekonomisini artt›rmak ve motor öm-
rünü uzatmak için vites küçültme ve büyüt-
me ifllemlerini afla¤›daki tabloda verilen
h›zlarda gerçeklefltiriniz. 
Vites de¤ifltirme h›z›n›n hava ve yol koflul-
lar›na, vb. ba¤l› olarak de¤iflebilece¤ini
unutmay›n›z. 

Tavsiye edilen vites de¤ifltirme h›zlar› 

Gear
1st-2nd
2nd-1st 15 (9)

35 (22)

50 (31)

70 (43)

2nd-3rd
3rd-2nd
3rd-4th
4th-3rd
4th-5th
5th-4th

Speed
km/h (mph)

‹zin verilen azami h›zlar

ww D‹KKAT
Arac›n›z, afla¤›daki tabloda verilmifl
olan izin verilen azami h›zlar› aflt›¤› tak-
tirde, vites küçültmeyiniz. Bu uyar› dik-
kate al›nmazsa, motor hasar görebilir.

‹zin verilen azami h›zlar

Motor
tipi

3SZ-VE
2WD 4WD

K3-VE

1
2
3
4
5

35 (22)
65 (40)
95 (59)
130 (81)

-

40 (25)
70 (43)

110 (68)
150 (93)

-

35 (22)
70 (43)

105 (65)
140 (87)

-

Vites

km/h (mph)

I
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Vites

km/h (mph)

km/h (mph)

1. – 2.
2. – 1.

2. – 3.
3. – 2.

3. – 4.
4. – 3.

4. – 5.
5. – 4.

H›z
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Otomatik flanz›manda vites
de¤ifltirmeyle ilgili tavsiyeler
(Tayvan tipleri hariç)

k:Vites kolu dü¤mesi bas›l› haldeyken
vites kolunu hareket ettiriniz.

m:Vites kolunu, vites kolu dü¤mesi bas›l›
halde de¤ilken hareket ettiriniz.

Shift lever
button

(Tayvan tipleri)

l: Vites kolu dü¤mesi bas›l› haldeyken ve
fren pedal›na bas›l› konumdayken vites
kolunu hareket ettiriniz.

k: Vites kolu dü¤mesi bas›l› haldeyken
vites kolunu hareket ettiriniz.

m: Vites kolunu, vites kolu dü¤mesi bas›l›
halde de¤ilken hareket ettiriniz.

Shift lever
button

NOT
• Fren pedal›na basmadan vites kolu-

nu HH konumundan ç›kart›lamaz. 
• Kontak anahtar› “LOCK” konumun-

dayken fren pedal›na bas›lsa bile vi-
tes kolu HH konumundan ç›kart›la-
maz.

• Baz› durumlarda, önce vites kolu
dü¤mesine bas›l›p, sonra fren peda-
l›na bast›¤›n›zda vites kolunu hare-
ket ettiremezsiniz. Böyle durumlar-
da, önce vites kolu dü¤mesini oriji-
nal konumuna getirin. Ard›ndan fren
pedal›na bas›n ve ifllemi tekrar edin.

I
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Vites kolu
dü¤mesi

Vites kolu
dü¤mesi
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Afla¤›da her vites konumunun fonksiyonu
verilmifltir.
H...Arac› park etmek, motoru çal›flt›rmak

ve anahtar› kontaktan ç›kartmak için.
I...Arac› geri hareket ettirmek için.
G...Bofl

Motor, vites kolu bu konumdayken ça-
l›flt›r›labilir. 
Bununla birlikte, daha fazla emniyet
için motorun vites kolu H konumun-
dayken çal›flt›r›lmas› tavsiye edilir.

D...Normal sürüfl için
Arac›n h›z›na ba¤l› olarak vites 1. vites
ile overdrive vites aras›nda otomatik
olarak de¤ifltirilir.

L...Motor freni ya da çabuk h›zlanma için.
Arac›n h›z›na ba¤l› olarak vites 1. vites
ile 2. vites aras›nda otomatik olarak
de¤ifltirilir.

F...Etkili motor freni için
Bu konumda vites büyütülmez

NOT
• Motor sadece HH veya GG konum-

lar›nda çal›flt›r›labilir. 
• Vitesin kk hatal› bir flekilde de¤iflti-

rilmesini önlemek için ilk önce vites
de¤ifltirme dü¤mesine bas›lmas› ge-
rekir. Vites kolunun mevcut konumu-
nu görmek için vites kolu gösterge-
sine bak›n›z. 

• Elektronik kontrollü otomatik flanz›-
manl› araçlarda, motorun çal›flt›r›l-
mas›n›n ard›ndan flanz›man ya¤› s›-
cakl›¤› düflükse, flanz›man vitesi oto-
matik olarak 3’e ya da 4’e yükselte-
meyecektir. fianz›man ya¤›n›n yeterli
s›cakl›¤a ulaflmas›n›n ard›ndan, oto-
matik vites büyütme gerçekleflir. 

Overdrive dü¤mesi

Overdrive aç›k
Normal sürüflte bu konum kullan›l›r. fianz›-
man 4 vitesli otomatik flanz›man olarak ifl-
lev görür.

Overdrive kapal›
Overdrive konumunu kapatmak için dü¤-
meye bas›n. Gösterge panelindeki göster-
ge lambas› yanar. Overdrive’› açmak için
dü¤meye tekrar bas›n.

Overdrive switch

I
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Overdrive dü¤mesi
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Bu konum, yokufltan inerken motor freni
gerekti¤inde ya da yokufl ç›karken daha
düzgün bir sürüfl için bir önceki küçük
vitese geçmek için kullan›l›r. fianz›man 3
vitesli otomatik flanz›man gibi ifllev görür.

NOT
Kontak anahtar› “ON” konumuna al›nd›-
¤›nda overdrive otomatik olarak aç›l›r.

Kalk›fl
Fren pedal›na s›k›ca basarken, vites kolu-
nu ileri do¤ru hareket etmek için D (ya da
L veya F) konumlar›ndan birine ya da
geri hareket etmek için I konumuna geti-
riniz. 
El frenini tamamen indirdikten sonra, aya-
¤›n›z› fren pedal›ndan yavafl yavafl çeke-
rek arac› hareket ettiriniz.

ww UYARI
• Asla gaz pedal›na basarken vites

de¤ifltirmeyiniz. Araç aniden hare-
ket edebilir. 

• Motor devri yüksekken (örne¤in,
motoru çal›flt›rd›ktan hemen sonra,
›s›nma s›ras›nda ya da klima aç›k-
ken), frene s›k› bir flekilde bas›n,
aksi taktirde araç hareket edebilir. 

Sürüfl
• Normal sürüfl için D konumunu kullan›n›z. 
• Vitesi F konumundan L ya da D konu-

muna da geçirebilirsiniz. 
• Çabuk h›zlanmaya gerek duyuldu¤unda,

gaz pedal›na sonuna kadar bas›n›z. Vites
kolu D konumunda olsa dahi, flanz›man
vitesi otomatik olarak küçülterek, araç h›z›-
na ba¤l› olarak 2’ye ya da 1’e geçirecektir. 

• Sürüfl s›ras›nda motor stop ederse, vitesi  
G konumuna ald›ktan sonra, motoru yeni-
den çal›flt›rabilirsiniz. Bununla birlikte, mo-
torun vites koluH konumundayken çal›fl-
t›r›lmas› tavsiye edilmektedir. 

• Dik rampalarda, motor freni için yol koflulla-
r›na ve araç h›z›na göre vites küçültünüz. 

ww D‹KKAT
Araç tamamen durdu¤unda vitesi HH
veya I konumuna al›n›z. Araç hareket
halindeyken vitesi de¤ifltirmeye çal›fl›r-
san›z, flanz›mana zarar verebilirsiniz. 

I
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ww UYARI
Buzlu, kaygan ya da ›slak zeminlerde
vites küçültürken dikkatli olunuz. Bu
uyar›y› dikkate almazsan›z, tekerlekle-
rin kilitlenmesine ya da kaymas›na ne-
den olarak direksiyon hakimiyetinin
kaybedilmesine ya da bir kazaya sebe-
biyet verebilirsiniz.
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‹zin verilen azami h›zlar
ww D‹KKAT
Arac›n›z, afla¤›daki tabloda verilmifl
olan izin verilen azami h›zlar› aflt›¤› tak-
tirde, vites küçültmeyiniz. Bu uyar› dik-
kate al›nmazsa, motor hasar görebilir. 

‹zin verilen azami h›zlar

2WD 4WD
3SZ-VE

2

O/D ON
O/D OFF

45 (28)
90 (56)

-
145 (90)

40 (25)
80 (50)

-
135 (84)

Range

km/h (mph)

L

K›sa süreli durma (duraklama)
Vites kolu ayn› konumda veya G konu-
mundayken fren pedal›na s›k› bir flekilde
bas›n›z.
Uzun bir süre durursan›z, vites kolu G ko-
numundayken el frenini çekiniz. 

ww UYARI
Fren pedal›na s›k› bir flekilde basm›-
yorsan›z ve vites FF, LL, DD veya II ko-
numlar›ndan birindeyse, araç hareket
edebilir. 
Arac›n ani bir flekilde harekete geçme-
sini önlemek için:
• Araç yokufl yukar› dururken el fre-

nini çekiniz.
• Vitesi GG konumundan di¤er ko-

numlara geçirirken fren pedal›na
bas›n›z.

Park etme ya da durma
Araç tamamen durduktan sonra, el frenini
çekiniz ve frene basarak vitesi H konumu-
na getiriniz. 

Anahtar› kontaktan ç›kartmadan önce vite-
si  H konumuna alman›z tavsiye edilir. Bu
ifllem hem arac›n›z›n kalk›fl s›ras›ndaki gü-
venli¤ini artt›racak, hem de arac›n›z› gü-
venli bir flekilde park etmenize olanak sa¤-
layacakt›r. 

(Tayvan tipleri)
Motor durduruldu¤unda vitesin H konu-
munda oldu¤undan emin olun aksi halde
kontak anahtar› “LOCK” konumuna al›na-
maz.

ww UYARI
• Arac›n istenmeden ya da yanl›fll›kla

hareket etmesini önlemek için vite-
si HH konumuna getiriniz. 

• Motora gereksiz bir flekilde yüklen-
meyiniz. 

I
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Normal sürüfl ile ilgili tavsiyeler

ww D‹KKAT
• Sürüfl s›ras›nda aya¤›n›z› debriyaj

pedal› üzerinde tutmay›n›z, ayr›ca
yokufllarda ve arac›n›z› durdurman›z
gerekti¤inde debriyaj› bas›l› tutma-
y›n›z (arac› kavramada tutmay›n›z).
Bu debriyaj›n afl›r› ›s›nmas›na yol
açabilir. 

• Arac› vites boflta kullanmay›n›z. Bu
flanz›man›n afl›r› ›s›nmas›na yol aça-
bilir.

• Sürüfl s›ras›nda elinizi vites kolu
üzerinde tutmay›n›z. Vites yanl›fll›kla
de¤iflebilir. Bu, flanz›man›n hasar
görmesine de yol açabilir.

• Vites de¤ifltirirken motora afl›r› yük-
lenmeyiniz. Bu motorun hararet yap-
mas›na neden olabilir. 

• Derinli¤i jantlar›n taban k›sm›ndan
yüksek olan su birikintilerinden geç-
meyiniz. Su birikintilerinden yavaflla-
yarak geçiniz. 

ww UYARI
Yandan rüzgar vuran alanlarda ve bo-
zuk zeminli yollarda h›z›n›z› azalt›n›z. 

Ekonomik sürüfl ile ilgili tavsiyeler

• Gaza yavaflça bas›n›z. Ani h›zlanmalar-
dan ya da frenlerden kaç›n›n›z. Müm-
kün oldu¤u ölçüde mevcut h›z›n›z› ko-
ruyunuz. 

• Gereksiz flekilde h›zl› bir biçimde araç
kullanmaktan kaç›n›n›z. 

• Yüksek h›zda seyrederken en yüksek
vitesi kullanman›z tavsiye edilir. Bu mo-
tor gürültüsünü ve yak›t sarfiyat›n›
azaltmaya yard›mc› olacakt›r. 

• Sürüfl stilinizi, arac› mümkün oldu¤u öl-
çüde  tamamen durdurmadan kullana-
cak flekilde ayarlamaya dikkat edin,
araç tamamen durduktan sonra hareke-
te geçirildi¤inde daha fazla yak›t harca-
yacakt›r. 

• Arac›n›z› dikkatli bir flekilde kullan›n ve
arac›n bak›mlar›n› yapt›rmay› ihmal et-
meyin (bkz Bölüm 13). Bak›m, arac›n›-
z›n orijinal performans›n› muhafaza et-
menize ve  ayn› zamanda yak›ttan ta-
sarruf etmenize yard›mc› olacakt›r.

• Arac›n›z› afl›r› yüklemeyiniz. 
• Arac› gereksiz yere rölantide tutma-

y›n›z.
• Gerekmedi¤inde klimay› kapat›n›z. 
• Gerekmedi¤inde port bagaj› sökünüz.

K›fl aylar›nda sürüfl ile ilgili
tavsiyeler

Akü
Akünün durumunu ve kablolar› kontrol edi-
niz. So¤uk havalarda akü kapasitesi
düflme e¤ilimindedir (Bkz Bölüm 14).

Motor so¤utma suyu
Donmaya karfl› uygun koruma özelliklerine
sahip so¤utma suyu kullan›n›z.

Motor ya¤›
Bölüm 15’teki motor ya¤› viskozitesi tablo-
suna bak›n›z. 

Cam y›kama suyu
Antifrizli tip cam suyu kullan›n›z.

El freni
Mekanizman›n donma ihtimali bulunan s›-
cakl›klarda, el frenini çekmeyiniz. Vitesi 1’e
ya da geriye (düz flanz›man) tak›n›z veya
H konumuna (otomatik flanz›man) al›n›z.
Tekerleklere takoz koyunuz.

ww UYARI
• Yola ç›kmadan önce, tavandaki ka-

r› temizleyiniz. Tavanda biriken kar
dökülerek görüflünüzü kapatabilir. 
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Lastik zincirleri

ww D‹KKAT
Arac›n›z›n hasar görmesini önlemek
için;
• Lastik zinciri üreticisinin talimatlar›n›

uygulay›n›z. 
• Arka lastiklere zinciri mümkün oldu-

¤unca gergin flekilde tak›n›z. 
• Ön lastiklere zincir takmay›n›z. 
• Arac› 0.4 – 0.8 km (1/4, 1/2 mil) kul-

land›ktan sonra zincirleri yeniden
gerdiriniz. 

ww UYARI
Direksiyon hakimiyetini kaybetmemek
ve bir kazaya sebebiyet vermemek için;
• Zinciri güvenli bir yerde tak›n›z. 
• 50 km/s’yi (30 mil) ya da zincir üre-

ticisinin tavsiye etti¤i h›z limitini
(bu iki de¤erden hangisi daha dü-
flükse) aflmay›n›z.

• Araca binmeden önce, ayakkab›la-
r›n›zdaki kar ve buzu temizleyiniz.
Bu flekilde ayakkab›lar›n›z›n pedal-
dan kaymas›n› önleyebilirsiniz. 

(AB tiplerinde)

215/65R16

235/60R16

16 × 6J

16 × 6 1/2J

KÖNIG SUPER
 MAGiC102

KÖNIG SUPER
 MAGiC104

• Arac›n h›z›n› yol koflullar›na göre
ayarlay›n›z, keskin dönüfllerden ka-
ç›n›n›z. 

• Arac›n z›plamas›na neden olabile-
cek tümseklere ve çukurlara dikkat
ediniz. 

• Sert frenlerden kaç›n›n›z ve arac›n›-
z› dikkatli bir flekilde kullan›n›z. 

Fren sistemi

Tandem (çift) fren merkezli fren sistemi

Daihatsu’nuz, tandem fren merkezli fren
sistemi ile donat›lm›flt›r. Her fren sistemi
ba¤›ms›z olarak çal›flmaktad›r. 
Fren sistemlerinin herhangi birinde bir ar›-
za meydana gelmesi durumunda, di¤er
sistem çal›flmaya devam edecektir. Bunun-
la birlikte, fren pedal›na daha kuvvetli ba-
s›lmas› gerekir ve durufl mesafesi de uza-
yacakt›r. Ayr›ca fren uyar› lambas› da ya-
nacakt›r.

ww UYARI
Fren sisteminde ar›za varken yola de-
vam etmeyiniz. 
Sistemi derhal kontrol ettiriniz. 

I
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Fren takviyesi (Servosu)
Fren takviyesi, fren gücünü artt›rmak için
motor manifold vakumundan faydalan›r.

ww UYARI
Motor sürüfl esnas›nda durduysa, fren
yapmak için normalden daha fazla
kuvvet kullan›lmas› gerekecek ve du-
rufl mesafesi de uzayacakt›r. 

Frenle ilgili genel tedbirler

ww UYARI
• Lastiklerinizden biri patlaksa, frene

aniden basmay›n›z. Bu, direksiyon
hakimiyetini yitirmenize yol açabi-
lir. 

• Paspas›n pedal›n hareketine mani
olmad›¤›ndan emin olunuz. 

• Nem ya da tuz, frenlerin etkinli¤ini
azaltacakt›r. Frenleri nemden ya da
tuzdan ar›nd›rmak için fren pedal›-
na birkaç kez hafifçe bas›n›z. 

• Sürüfl s›ras›nda aya¤›n›z› fren pe-
dal› üzerinde tutmay›n›z. Bu, frenle-
rin afl›r› ›s›nmas›na neden olabilir.
Dik bir rampadan afla¤› inerken de
frene sürekli olarak basmay›n›z.
Motor freni yapmak için vitesi kü-
çültünüz. 

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren
Sistemi)
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi),
kaygan zeminde fren ya da sert bir fren ya-
p›ld›¤›nda tekerleklerin kilitlenmesini önler,
bu flekilde arac›n dengesini ve direksiyon
hakimiyetini korur. Bazen, frene bast›¤›n›z-
da pedalda bir titreflim meydana geldi¤ini
hissedebilir ya da bir çal›flma sesi duyabi-
lirsiniz. Bunlar ABS’nin sorunsuz bir flekil-
de çal›flt›¤›n› gösteren belirtilerdir.
Ayr›ca araç hareket ettikten sonra belirli bir
h›za ulaflt›¤›nda, birkaç saniye boyunca
motor bölmesinden bir ses geldi¤ini duya-
bilirsiniz.
Bu anormal bir belirti de¤ildir, bu sesin kay-
na¤› otomatik teflhis ifllemini gerçeklefltiren
ABS sistemidir.

E.B.D. (Elektronik Fren kuvveti da¤›l›m›)
E.B.D. (Elektronik Fren Kuvveti Da¤›l›m›)
arac›n sürüfl ve yük durumlar›na göre en
uygun fren kuvvetinin da¤›t›lmas›n› sa¤la-
yan bir fonksiyondur. Böylece, yük alt›nda
frenleme etkinli¤i sürekli korunmufl olur. 

I
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Fren deste¤i
Fren deste¤i, sürücü fren pedal›na yeteri
kadar basamad›¤› zaman sürücünün peda-
la basma kuvvetini artt›rarak mutlak fren
yapma gücü sa¤layan düzendir. Bu düzen
flu durumlarda devreye girer;
• Acil fren yap›lmas›n› gerektiren durum-

lara al›fl›k olmayan bir sürücü acil fren
yapt›¤› zaman.

• Acil fren yap›lmas› gereken durumlarda
sürücü panikledi¤i zaman.

ww D‹KKAT
• Arac›n›z ABS ile donat›lm›fl olsa da-

hi, yeterli bir durufl mesafesine ge-
reksinim duyacakt›r. Daima arac›n›-
z›n önünde giden araçlarla aran›zda
yeterli bir takip mesafesi bulunmas›-
na özen gösteriniz. 

• Arac›n›z ABS ile donat›lm›fl olsa da-
hi, asla afl›r› h›zl› araç kullanmay›n›z.
Arac›n›z› daima emniyetli bir flekilde
sürünüz. Sürüfl s›ras›nda daima yol
koflullar›na dikkat ediniz.

• Bozuk, m›c›rl› ya da karl› zeminlerde
ABS’li araçlar, ABS’siz olanlara k›-
yasla daha uzun bir fren mesafesine
gereksinim duyabilirler. Arac›n›z› bu
tip zeminler üzerinde kullan›rken h›-
z›n›z› azalt›n›z. 

• ABS’de bir ar›za meydana gelmesi
durumunda, vv uyar› lambas› yanar.
Bu koflullar alt›nda bile, ABS’nin
devre d›fl› kalmas›na ra¤men, normal
fren performans›nda herhangi bir
olumsuz etki meydana gelmeyecek-
tir. Bu lamban›n yanmas› durumun-
da, arac›n›z› derhal bir Daihatsu ser-
visinde kontrol ettiriniz.

• Motor çal›flt›r›ld›ktan sonra veya araç
kullan›l›rken, ABS fren sistemi uyar›
lambas› ve E.B.D. uyar› lambas› ya-
nar ve sönmezse, sert frenleme es-
nas›nda arka lastikler tek bafl›na ki-
litlenebilir ve arac›n yol tutuflu bozu-
labilir. 
Bu durumda, sert frenajdan kaç›n›n
ve otomobilinizi hemen yetkili bir
Daihatsu servisine veya baflka bir
kalifiye ve donan›ml› tamirciye kon-
trol ettirin.

I
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NOT
• Arac›n h›z› 10 km/h (6 mil) veya alt›n-

dayken ABS devreye girmez. Normal
fren sistemi gibi çal›fl›r.

• Fren pedal›na iyice bast›¤›n›zdan
emin olunuz. Fren pedal›n› b›rak›rsa-
n›z ABS sistemi istenilen görevi yeri-
ne getirmeyecektir.

• Asla freni pompalamay›n. Pompala-
ma yap›ld›¤›nda durma mesafesi
uzar. “Pompalama” fren pedal›na üst
üste basmak anlam›na gelir.

• Fren deste¤i çal›flt›¤›nda afla¤›daki
durum söz konusu olabilir. Ancak,
bu durum sistemin bozuk oldu¤u
anlam›na gelmez.

• (V.S.C.’si olan araçlar hariç) 
Aniden frene bas›ld›¤›nda, yap›lan
fren sert olur. Bunun sonucunda da
ABS devreye girebilir.

• (V.S.C. sistemi bulunan araçlar)
Fren pedal›na ani bir flekilde
bas›ld›¤›nda sert bir fren yap›l›r.
Bunun sonucunda ise bazen fren
pedal›ndan titreflim sesleri gelebilir.

Fren balatas› afl›nma göstergesi

Ön fren disklerindeki fren balatas› afl›nma
göstergeleri, fren balatalar› afl›nd›¤›nda, bir
uyar› sesi ç›kart›rlar.

ww UYARI
Afl›nm›fl balatalar› kullanmaya devam
etmeyiniz. Bu, fren performans›n›n
azalmas›na ve bir kazaya yol açabilir. 
Fren balatalar›n› ve/veya poyray› der-
hal kontrol ettiriniz/de¤ifltiriniz. 

I
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Parkla ilgili tavsiyeler

ww UYARI
• Arac›n›z› park ederken ya da dur-

dururken, arac›n›z›n etraf›nda ya da
alt›nda kuru ot ya da ya¤ gibi kolay-
ca alev alabilecek maddeler bulun-
mamas›na dikkat ediniz. Egzoz bo-
rusu afl›r› yüksek bir ›s› yayar ve et-
raf›ndaki alev alabilecek cisimlerin
parlamas›na neden olabilir.

• Arac›n›z› park ederken, el freni me-
kanizmas›n›n donmas› ihtimalinin
bulundu¤u durumlar haricinde, el
freninizi sonuna kadar çekiniz. Düz
vitesli araçlarda vitesi, araç yokufl
yukar› b›rak›lacaksa 1’e, yokufl
afla¤› b›rak›lacaksa geriye tak›n›z;
otomatik vitesli araçlarda, vitesi HH
konumuna getiriniz. 

El freni

El frenini devreye sokmak için yukar› çe-
kiniz. El frenini devreden ç›kartmak için,
önce kolu hafifçe yukar› kald›r›p dü¤meye
bas›n›z, daha sonra, kolu tamamen indi-
riniz. 

ww D‹KKAT
Arac›n›z› sürerken, el freninin tamamen
indirildi¤inden ve fren uyar› lambas›n›n
söndü¤ünden emin olunuz.  Arac› el fre-
ni tamamen indirilmemifl haldeyken kul-
lanman›z, frenlerin afl›r› ›s›nmas›na, bu
da fren balatalar›n›n h›zl› bir flekilde
afl›nmas›na yol açacakt›r.

Set

Unlock

Release

Yokuflta park etme

Arac› yokuflta park etti¤iniz zaman, kayma-
mas› için ön tekerlekleri kald›r›ma temas
edinceye kadar çeviriniz. El frenini çekiniz
ve arac› (P) konumuna (otomatik vites) ve-
ya 1. vitese ya da geri vitese al›n›z (düz vi-
tes).Gerekirse, tekerleklerin önüne takoz
yerlefltiriniz. 

w

H

w

On upgrade with curb

I
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On downgrade with curb

w

w

Hidrolik direksiyon
(Hidrolik direksiyonlu araçlar) 

Arac›n›zda bulunan hidrolik direksiyon siste-
mi, motor gücüyle çal›flan hidrolik bas›nçl›
tiptedir.
Bu nedenle, motor durdurulmufl haldeyken
direksiyonun çevrilmesi için daha fazla güç
gerekecektir. 

ww D‹KKAT
Herhangi bir ar›za ile karfl›lafl›rsan›z sis-
temi Daihatsu servisine kontrol ettiriniz.

(Elektrikli hidrolik direksiyonlu araçlar) 

Motor tahrikli hidrolik direksiyonu bulunan
araçlarda, motor çal›flmad›¤› sürece hidrolik
direksiyona hidrolik deste¤i sa¤lanmayacak-
t›r.  
Bu yüzden, motor durmuflken direksiyonun
çevrilmesi daha fazla kuvvet gerektirir. 

ww D‹KKAT
Bir sorun oldu¤unu fark ederseniz, sis-
temi yetkili bir Daihatsu servisine veya
baflka bir kalifiye ve tam donan›ml› ele-
mana kontrol ettiriniz.

I
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V.S.C. (Araç Denge Kontrolü)

V.S.C. ani direksiyon hareketi veya kaygan
bir yolda viraj alma nedeniyle oluflan yana
kaymay› kontrol alt›na almak için frenlerin
otomatik olarak kontrol edilmesi ile araç yol
tutufl kararl›l›¤›n›n korunmas›n› amaçlayan
bir sistemdir. 
• V.S.C. devrede iken, kayma gösterge

lambas› yan›p söner;
• Sistemi büyük ölçüde etkiledi¤inden

lastiklerin durumuna özel dikkat sarf
edin; 

ww UYARI
• V.S.C. sistemine çok fazla güven-

meyin. V.S.C. devrede olsa bile, sa-
dece arac›n yön kararl›¤›n›n sa¤-
lanmas› ile s›n›rl›d›r.  Dikkatsiz sü-
rüfl tehlikelidir ve beklenmedik ka-
zalara yol açabilir. 

• Her zaman dikkatli sürüfl yap›n ve
V.S.C. uyar› sinyali (kesintili ses)
çalarken ve/veya kayma gösterge
lambas› yan›p sönerken arac› çok
özenli kullan›n. 

ww D‹KKAT
• Dört tekerle¤in tamam› belirtilen ayn›

boyut, üretici ve markaya ve ayn› iz
biçimine sahip lastikler ile donat›l-
mal›d›r.  Ayr›ca afl›nma farkl›l›¤› bu-
lunmamal›d›r.  Belirtilenden farkl› bir
lastik tak›l›rsa, V.S.C. uygun flekilde
ifllev görmeyebilir. 

• Lastik zincirleri tak›l› oldu¤unda
V.S.C. sisteminin uygun flekilde ça-
l›flmama ihtimali vard›r. 

• Karl› veya buzlu yollarda sürüfl s›ra-
s›nda kar lastikleri kullan›n.  Düflük
h›zda sürüfl yap›n.

V.S.C. çal›flma koflullar›
• V.S.C. araç h›z› yaklafl›k 15 km/s’i aflt›-

¤›nda kullan›labilir. 
• V.S.C. uyar› lambas› veya V.S.C. OFF

gösterge lambas› yand›¤›nda, V.S.C.
çal›flmaz.

NOT
Motoru çal›flt›r›rken veya motor çal›flt›-
r›ld›ktan hemen sonra, motor bölmesin-
den bir “tiktak, tam” sesi duyabilirsiniz.
Bu sistemin kendi çal›flmas›n› kontrol
sesidir ve bir ar›za de¤ildir. 

I
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Çekifl kontrol

Çekifl kontrolünün ifllevi
Bu sistem kaygan bir yol üzerine kalk›fl ve-
ya h›zlanma s›ras›nda afl›r› çekifl kuvvetin-
den kaynaklanan patinaj› kontrol ederek
arac›n yön kararl›l›¤›n› ve çekifl kuvvetini
kontrol alt›na almak üzere tasarlanm›flt›r. 
Bir tekerlek patinaja düfltü¤ünde, tekerlek
h›z sensörlerinden gelen bilgilere göre bil-
gisayar patinaj› alg›lar.  Ayr›ca ihtiyaca gö-
re fren uygulamas› da yap›l›r.  Bu flekilde,
afl›r› çekifl kuvveti kontrol edilir ve patinaj
önlenir.  
Çekifl kontrolü devrede iken, kayma gös-
terge lambas› yan›p söner. Bu s›rada, ar›-
za olarak nitelendirilmemesi gereken ve
fren kontrolü nedeniyle oluflan bir titreflimi
hissedebilirsiniz. 
Batakl›k veya kardan ç›k›fl durumlar›nda,
çekifl kontrol dü¤mesi kullan›larak çekifl
kontrol sistemi devre d›fl› b›rak›labilir. 

Çekifl kontrolünün çal›flmas›
Lastik patinaj› dört tekerle¤e monte sen-
sörlerden gelen sinyallerin karfl›laflt›r›lmas›
ile saptan›r.  Çekifl yapan tekerleklerin bir
tanesinden gelen sinyal di¤er tekerlekler-
den fazla ise, bilgisayar arac›n patinaj yap-
t›¤› sonucuna var›r.  Bu flekilde patinaj ya-
pan tekerle¤in çekifl kuvvetini azaltmak için
fren uygulanarak patinaj›n kontrol edilmesi
sa¤lan›r. 

Çekifl kontrolü ve lastikler aras›ndaki
iliflki
• Çekifl kontrolü tekerleklere monte sen-

sörlerden gelen sinyaller ile kumanda
edildi¤inden, 4 tekerle¤in bir tanesinde
bile farkl› çeflit bir lastik kullan›l›rsa, sin-
yal ç›k›fl›n› de¤ifltirerek bilgisayar tara-
f›ndan patinaj yap›yor gibi alg›lanmas›-
na neden olabilir. 

• Sistemi büyük ölçüde etkiledi¤inden
lastiklerin durumuna özel dikkat sarf
edin.

Çekifl kontrolü için çal›flma koflullar›
• Normalde, kontak aç›ld›ktan sonra çe-

kifl kontrolü devreye girer. 
• Çekifl kontrolü çekifl kontrolü dü¤mesi-

ne bas›ld›¤› zaman kayma gösterge
lambas› yand›¤›nda çal›flmaz. 

• V.S.C. uyar› lambas› veya V.S.C. OFF
gösterge lambas› yand›¤›nda, T.R.C.
çal›flmaz.

Kontrolün de¤iflimi
Çekifl kontrolü kapatmak için çekifl dü¤me-
sine bas›n.
Çekifl kontrol kapal› iken, patinaj gösterge
lambas› yanar. (Çekifl kontrol dü¤mesi
sayfa 4-10)

I
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ww D‹KKAT
• Dört tekerle¤in tamam› belirtilen ayn›

boyut, üretici ve markaya ve ayn› iz
biçimine sahip lastikler ile donat›l-
mal›d›r.  Ayr›ca afl›nma farkl›l›¤› bu-
lunmamal›d›r.  Belirtilenden farkl› bir
lastik tak›l›rsa, çekifl kontrol uygun
flekilde ifllev görmeyebilir. 

• Lastik zincirleri tak›l› oldu¤unda çe-
kifl kontrol sisteminin uygun flekilde
çal›flmama ihtimali vard›r. 

• Karl› veya buzlu yollarda sürüfl s›ra-
s›nda kar lastikleri kullan›n.  Düflük
h›zda sürüfl yap›n.

ww UYARI
• Çekifl kontrol sistemine çok fazla

güvenmeyin.  
Çekifl kontrol devrede olsa bile, sa-
dece arac›n yön kararl›¤›n›n sa¤-
lanmas› ile s›n›rl›d›r.  Dikkatsiz sü-
rüfl tehlikelidir ve beklenmedik ka-
zalara yol açabilir. 

• Her zaman dikkatli sürüfl yap›n ve
kayma gösterge lambas› yan›p sö-
nerken arac› çok özenli kullan›n. 

NOT
Motoru çal›flt›r›rken veya motor çal›flt›-
r›ld›ktan hemen sonra, motor bölmesin-
den bir “tiktak, tam” sesi duyabilirsiniz.
Bu sistemin kendi çal›flmas›n› kontrol
sesidir ve bir ar›za de¤ildir. 

D.A.C. (‹nifl Destek Kontrolü)

D.A.C. motor freninin tek bafl›na yeterli
yavafllamay› sa¤layamayaca¤› kadar dik
veya çok tümsekli veya kaygan yokufllarda
lastikleri kilitlemeden sabit bir h›z›n (5 km/s
civar›nda) korunmas›n› sa¤layarak fren ve
gaz pedal›n› kullanmadan yönlendirme
sa¤layan bir sistemdir.  
D.A.C. dü¤mesi kullan›larak D.A.C. akti-
vasyonu afla¤›daki durumlarda arac›n sabit
bir düflük h›zla (5 km/s <3 mil/s> civar›nda)
dik bir yokufltan inmesini sa¤lar;
• Düflük sabit h›zda sürüfl s›ras›nda sa-

dece motor freni ile yeterli yavafllama-
n›n sa¤lanamayaca¤› kadar dik bir yo-
kufltan inifl s›ras›nda. 

• Düflük sabit h›zda sürüfl esnas›nda yol
yüzeyi tümsekli veya kaygan bir yokufl-
tan inerken. 

• Sistemi büyük ölçüde etkiledi¤inden
lastiklerin durumuna özel dikkat sarf
edin.

I
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Kontrolün de¤iflimi
Vites kolu F veya I konumunda iken
D.A.C. dü¤mesine bas›ld›¤›nda, D.A.C.
gösterge lambas› yanar ve sistem kullan›l-
maya haz›r hale gelir. (‹nifl deste¤i kontrol
dü¤mesi sayfa 4-11)
• D.A.C. devrede iken, gösterge panelin-

deki kayma gösterge lambas› ve ayn›
anda fren lambas› yanar;

• D.A.C. gösterge lambas› yan›p söner-
se, vites kolunun konumunu kontrol
edin;

D.A.C. çal›flma koflullar›
V.S.C. uyar› lambas› yand›¤›nda, D.A.C.
çal›flmaz. D.A.C. afla¤›daki koflullar alt›nda
kullan›labilir. 
• Vites kolu F veya I konumlar›nda;
• D.A.C. dü¤mesine bas›l›;
• Gaz pedal› ve fren pedal›na bas›l› de¤il

iken;
• Araç yokufltan düflük bir h›zla (25 km/s’i

aflmayan) inerken; 

ww UYARI
• D.A.C. sistemine çok fazla

güvenmeyin. Sabit düflük h›z›n (5
km/s civar›nda) korunamayabilece-
¤i kaygan ve tehlikeli afl›r› dik yo-
kufllarda, buzlu sokaklarda veya
çamurlu yolda beklenmeyen kaza-
lar meydana gelebilir.   Bu koflullar-
da çok dikkatli kullan›n. 

• ‹leri yönde sürüfl s›ras›nda vites
kolunu II konumuna almay›n ve
geri gidifl s›ras›nda vites kolunu DD
konumuna almay›n.  Bu tip bir ey-
lem tehlikelidir ve tekerlekleri kilit-
leyerek beklenmedik kazalara yol
açabilir. Ayr›ca, afl›r› miktarda kuv-
vetin otomatik flanz›mana yüklen-
mesine neden olarak zarar verebi-
lir. 

ww D‹KKAT
• D.A.C. sisteminin çok s›k kullan›m›

fren aktüatörü s›cakl›¤›n› afl›r› yük-
seltebilir.  Bu tip bir durumda, uyar›
sinyali kesintili olarak çalar ve D.A.C.
gösterge lambas› yan›p söner.  Arac›
hemen güvenli bir yere çekin.  Bir sü-
re sonra, D.A.C. uyar› sinyali durdu-
¤unda haz›r hale gelir ve gösterge
lambas› yan›p sönerken sürekli ya-
nar hale gelir.  Bu arada normal sü-
rüfl mümkündür. Uyar› sinyali dur-
maz ise, sistemde bir ar›za olabilece-
¤inden arac› hemen bir yetkili Dai-
hatsu servisine kontrol ettirin. 

• Dört tekerle¤in tamam› belirtilen ayn›
boyut, üretici ve markaya ve ayn› iz
biçimine sahip lastikler ile donat›l-
mal›d›r.  Ayr›ca afl›nma farkl›l›¤› bu-
lunmamal›d›r.  Belirtilenden farkl› bir
lastik tak›l›rsa, D.A.C. uygun flekilde
ifllev görmeyebilir. 

I
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• Lastik zincirleri tak›l› oldu¤unda
D.A.C. sisteminin uygun flekilde ça-
l›flmama ihtimali vard›r. 

• Karl› veya buzlu yollarda sürüfl s›ra-
s›nda kar lastikleri kullan›n.  Düflük
h›zda sürüfl yap›n.

NOT
D.A.C. çal›fl›rken motor bölmesinden bir
çal›flma sesi duyabilirsiniz.  Bu D.A.C.
çal›flma sesidir ve dolay›s›yla ar›za de-
¤ildir. 

Çal›flma metodu
1.‹leri yönde sürüfl esnas›nda, vites kolunu
F konumuna al›n. Geri yönde sürüfl es-
nas›nda, vites kolunu I konumuna
al›n.

2. D.A.C. dü¤mesine bas›n.
Gösterge panelindeki D.A.C. gösterge
lambas› yanar ve D.A.C sisteminin ça-
l›flmaya haz›r oldu¤unu gösterir. 

NOT
D.A.C. gösterge lambas› yan›p söner-
ken, D.A.C. çal›flmaz.

3. 25 km/s’i aflmayan bir h›zla aya¤›n›z›
gaz pedal›ndan veya fren pedal›ndan
çekerek yokufltan inin.

NOT
• D.A.C. 25 km/s alt›ndaki bir h›zda ça-

l›fl›r.  Araç h›z› 25 km/s’i aflarsa,
D.A.C. gösterge lambas› yan›p sö-
ner. 

• D.A.C. devrede iken, gösterge pane-
lindeki kayma gösterge lambas› ya-
n›p söner. Bu durumda, stop lam-
balar› yanar. 

• D.A.C. devrede iken, gaz pedal›na
veya fren pedal›na bas›l›rsa, D.A.C.
çal›flmas›n› durdurur. Bu s›rada, bir
t›nlama sesi duyulabilir veya pedal
yükselebilir. Fakat bu normal d›fl› bir
durum de¤ildir. 

D.A.C. sisteminin kapat›lmas›
D.A.C sistemini kapatmak için D.A.C.
dü¤mesine bas›n. 

NOT
D.A.C. sisteminin çal›flmas› yavaflça ka-
pat›l›r. Çal›flman›n durdurulmas› s›ra-
s›nda D.A.C. gösterge lambas› yan›p sö-
ner.  Durdurulduktan sonra gösterge
lambas› söner. 

I
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Yokuflta kalk›fl deste¤i kontrolü 

Yokuflta-kalk›fl deste¤i kontrolü frenin oto-
matik olarak kontrolü ile dik veya kaygan
bir yokuflta kalk›fl s›ras›nda sürücünün
aya¤›n›n fren pedal›ndan gaz pedal›na ge-
çifli s›ras›nda arac›n geriye do¤ru hareketi-
ni geçici olarak durdurarak kalk›fl› kolaylafl-
t›r›r. 
• Sistemi büyük ölçüde etkiledi¤inden

lastiklerin durumuna özel dikkat sarf
edin.

Kontrolün de¤iflimi
Fren pedal›na bas›larak araç durduruldu-
¤unda, fren pedal›na daha fazla bas›l›rsa,
çal›flma koflullar› karfl›land›¤›nda yokuflta-
kalk›fl deste¤i kontrolü çal›flmaya haz›r ha-
le gelir.  Bu aflamada bir defa bir bip sesi
verilir.  
Yokuflta-kalk›fl deste¤i kontrolü devrede
iken, kayma gösterge lambas› yan›p söner.
Ayn› zamanda, stop lambalar› da yanar.
Çal›flma süresi sürücünün aya¤›n› fren pe-
dal›ndan çekmesinden sonra yaklafl›k 2
saniyedir. 
Çal›flman›n tamamlanmas›ndan sonra,
uyar› sinyali iki defa bip sesi verir ve kayma
gösterge lambas› söner. 

Yokuflta kalk›fl deste¤i kontrolü için
çal›flma koflullar›
V.S.C. uyar› lambas› yand›¤›nda, yokuflta-
kalk›fl deste¤i kontrolü çal›flmaz.
Yokuflta kalk›fl deste¤i kontrolü afla¤›daki
koflullar alt›nda çal›fl›r. 
• Vites kolu H konumu d›fl›ndaki bir ko-

numda iken;
• El freni çekili de¤il iken;
• Gaz pedal›na bas›l› de¤il iken;

ww UYARI
• Yokuflta-kalk›fl deste¤i kontrolüne

çok fazla güvenmeyin.   Çok dik yo-
kufllarda, kaygan yokufllarda ve ça-
murlu yokufllarda arac›n kalk›fl›nda
zorluk yaflanabilir.  Böyle durum-
larda, arac› dikkatli kald›r›n. 

• Arac› yokuflta durdurma ve park et-
me amac›yla yokuflta-kalk›fl deste-
¤i kontrolünü kullanmay›n. Bunun
sonucunda beklenmedik kazalar
olabilir ve tehlike yaratabilir.  

• Yokuflta-kalk›fl deste¤i kontrolü
devrede iken, konta¤› “LOCK” ko-
numuna almay›n. Aksi taktirde, yo-
kuflta kalk›fl deste¤i kontrolünden
ç›k›l›r. Bu durum tehlikelidir ve ka-
zaya sebebiyet verebilir. 
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ww D‹KKAT
• Dört tekerle¤in tamam› belirtilen ayn›

boyut, üretici ve markaya ve ayn› iz
biçimine sahip lastikler ile donat›l-
mal›d›r.  Ayr›ca afl›nma farkl›l›¤› bu-
lunmamal›d›r.  Belirtilenden farkl› bir
lastik tak›l›rsa, yokuflta kalk›fl deste-
¤i kontrolü uygun flekilde ifllev gör-
meyebilir. 

• Lastik zincirleri tak›l› oldu¤unda yo-
kuflta kalk›fl deste¤i kontrolünün uy-
gun flekilde çal›flmama ihtimali var-
d›r.  

• Karl› veya buzlu yollarda sürüfl s›ra-
s›nda kar lastikleri kullan›n.  Düflük
h›zda sürüfl yap›n.

Çal›flma metodu
1. Araç tam olarak durduruldu¤unda fren

pedal›na tam olarak bas›n.
• Fren pedal›na daha fazla bas›ld›¤›nda,

uyar› sinyali bir defa bip sesi verir ve
kayma gösterge lambas› yan›p söner. 

2. Fren pedal›ndan aya¤›n›z› çekti¤inizde,
yokuflta-kalk›fl deste¤i kontrolü arac›n
geri kaymas›n› önler. 

3. Gaz pedal›na bas›ld›¤›nda, yokuflta kal-
k›fl deste¤i kontrolünden ç›k›l›r.

• Yokuflta kalk›fl deste¤i kontrolünden
yavaflça ç›k›l›r.

• Kontrol bitiflini bildiren uyar› sinyali çal-
maz.  Kayma gösterge lambas› söner. 

NOT
• Yokuflta-kalk›fl deste¤i kontrolü dev-

rede iken, fren pedal›na bas›lmasa
bile stop lambalar› yanar. 

• Fren pedal›na bas›ld›¤› s›rada kayma
gösterge lambas› yan›p sönmedi¤in-
de ve uyar› sinyali çalmad›¤›nda pe-
dala basma kuvvetini azalt›n.  Daha
sonra, fren pedal›na bir defa daha
bas›n.
Herhangi bir çal›flma olmaz ise, ça-
l›flma koflullar›n› kontrol edin. 
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Kontrol uyar› sinyali
Yokuflta-kalk›fl deste¤i kontrolü çal›flmaya
haz›r iken, uyar› sinyali bir bip sesi verir.
(Vites kolu I konumu d›fl›ndaki bir konum-
da iken.) 
Yokuflta-kalk›fl deste¤i kontrolü devrede
iken, afla¤›daki duruma ulafl›l›rsa, kontrol
devre d›fl› kal›r. Uyar› sinyali iki defa bip
sesi verir.  (Vites kolu I konumu d›fl›ndaki
bir konumda iken.)
• Sürücünün aya¤›n› fren pedal›ndan

çekmesinden sonra 2 saniye boyunca
hiçbir sürüfl ifllemi yap›lmad›¤›nda; 

• Vites kolu H konumuna al›nd›¤›nda;
• El freni çekildi¤inde;
• Fren pedal›na bir kez daha bas›ld›¤›n-

da;.
Vites kolu I konumuna al›nd›¤›nda, yo-
kuflta-kalk›fl deste¤i kontrolünün bafllang›-
c›n› ve bitiflini bildirmek için uyar› sinyali
çalmaz.  Çal›flma koflulu kayma gösterge
lambas›n›n yan›p sönmesi veya sönmesi
ile bildirilir. 
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Motor çal›flmazsa

Marfl motoru çal›flmazsa
Korna sesi çok az ç›k›yorsa ya da farlar
çok sönük yan›yorsa, önce aküyü kontrol
ediniz. Bkz Bölüm 14.
Akü boflalm›flsa, arac›n›z› akü takviyesiyle
çal›flt›r›n›z. Sorunun kayna¤› belli de¤ilse,
sistemi bir Daihatsu servisinde kontrol
ettiriniz. 

ww UYARI
Arac›n›z› iterek ya da çekerek çal›flt›r-
may›n›z. Bu arac›n hasar görmesine
ya da bir kazaya neden olabilir. 

Marfl motoru çal›fl›rsa

1. Yak›t göstergesini kontrol ediniz. ‹bre
bofl çizgisi üzerinde ya da alt›ndaysa,
depo boflalm›fl olabilir; depoyu dolduru-
nuz. 

2. Depoda benzin varsa, bujilerle ateflle-
me bobinlerinin ve ateflleme bobinleriy-
le kablo demeti konnektörlerinin düzgün
bir flekilde ba¤lan›p ba¤lanmad›¤›n›
kontrol ediniz. 

Ignition coils

ww D‹KKAT
Motor yine de çal›flmazsa ya da MIL yan›p
sönmeye veyass yanmaya bafllarsa, mo-
torda ayar ya da tamir çal›flmas› yap›lmas›
gerekmektedir. Derhal bir tamirci ça¤›r›-
n›z. Arac›n›z› bu koflullar alt›nda kullanma-
ya devam etmeniz katalizöre, vb. ciddi za-
rar verebilir. 

J
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Akü takviyesiyle çal›flt›rma

ww UYARI
Ciddi yaralanma ve arac›n›zda meyda-
na gelebilecek maddi zarar riskini en
aza indirmek için afla¤›daki talimatlar›
uygulay›n›z. Ayr›ca, takviye kablosu
üreticisinin talimatlar›na da uyunuz.
• Arac› akü takviyesiyle çal›flt›rma ko-

nusunda bir deneyiminiz yoksa, Da-
ihatsu servisine baflvurun ya da bir
çekici ça¤›r›n›z. 

• Akü takviyesiyle arac›n›z› çal›flt›rma
ifllemine bafllamadan önce, "Araç
sahibinin yapabilece¤i bak›m ifllem-
leri" bölümünde yer alan talimatlara
bak›n›z. 

• Akü suyu, zehirli ve afl›nd›r›c› bir
madde olan sülfrik asit içerir. Koruyu-
cu gözlük kullan›n›z ve üzerinize, k›-
yafetlerinize ve arac›n›z›n üzerine akü
suyu dökmemeye özen gösteriniz.
Cildinize ya da gözlerinize akü suyu
s›çramas› halinde, üzerinizdeki akü
suyu s›çram›fl olan k›yafetleri ç›kart›-
n›z ve akü suyuna maruz kalan bölge-
yi en az 15 dakika boyunca y›kay›n›z. 
Derhal bir doktora gidiniz. Hastane-
ye gidene kadar sünger ya da bez
parças› ile akü suyundan etkilenen
bölgeye su sürmeye devam ediniz.

• Akü suyu yutarsan›z, mümkün ol-
du¤unca çok miktarda su ya da süt
içiniz ve derhal bir doktora gidiniz.

• Aküden atefli uzak tutunuz. Aksi
taktirde akü patlayabilir.

• Donmufl haldeki bir aküyü flarj et-
meye çal›flmay›n›z. Akü takviyesi
yapmadan önce, akü suyunun çö-
zülmesini bekleyiniz, aksi taktirde,
akü suyu içindeki gaz bir patlama-
ya neden olabilir.

• Çocuklar› aküden uzak tutunuz.
• Akü takviyesini iyi havaland›r›lan

bir alanda yap›n›z.

ww D‹KKAT
• Akünüzü takviye etmek için 12 voltluk

akü kullan›n›z. Daha yüksek voltajl›
bir akü kullan›lmas›, röle ve radyo gi-
bi elektrik aksam› unsurlar›nda ciddi
hasarlar meydana gelmesine neden
olabilir. 
Takviye aküsünün voltaj›n› bilmiyor-
san›z, akü takviyesi ifllemini yapma-
y›n›z.

• Takviye aküsünün kapasitesi (amper
de¤eri) boflalm›fl olan akününkinden
düflük olmamal›d›r. 

• Boya üzerine s›çrayan akü suyunu
derhal y›kay›n›z.

J
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1. Takviye için kullan›lacak akü baflka bir
araçta bulunuyorsa, iki arac› birbirinden
uzak tutunuz. 
Araçta, o an çal›flmas› gerekmeyen tüm
aksesuarlar› ve lambalar› kapat›n›z. Vi-
tesi bofla (düz flanz›man) ya da H ko-
numuna (otomatik flanz›man) al›n›z. 
El frenini tamamen çekiniz.

2. Takviye aküsündeki ve boflalm›fl akü-
deki tüm havaland›rma kapaklar›n› ç›-
kart›n›z (kapak bulunuyorsa).

3. Takviye aküsünün bulundu¤u arac› ça-
l›flt›r›n›z ve birkaç dakika boyunca yak-
lafl›k 2000 d/d’de çal›flmas›n› sa¤la-
y›n›z.

(+)

(–)

(+)

(–)

Discharged battery

Booster batteryJumper cables
Body ground

4. Aküsü boflalm›fl olan arac›n konta¤›n›n
LOCK konumunda oldu¤undan emin
olunuz. 

5. Takviye kablolar›n› flekilde gösterilen
s›raya sad›k kalarak tak›n›z. 
Takviye aküsünün negatif (flasi) kut-
bundan gelen kabloyu aküsü boflalm›fl
olan araçtaki, aküden uzak, boyas›z bir
metal parçaya ba¤lay›n›z. 
Ba¤lant› s›ras›nda akünün üzerine do¤-
ru e¤ilmeyiniz. 
Ba¤lant›n›n sa¤l›kl› bir flekilde yap›ld›-
¤›ndan emin olunuz. 

ww UYARI
K›sa devreyi önlemek için;
• Takviye kablolar›n›n düzgün bir fle-

kilde ba¤land›¤›ndan emin olunuz.
• Takviye aküsünün negatif (flasi)

kutbuna ba¤l› olan kabloyu, hare-
ketli bir parçan›n yak›n›na ya da bo-
flalm›fl olan akünün kendisine ba¤-
lamamaya dikkat ediniz. 

• Takviye kablolar›n›n ve bunlar›n
k›skaçlar›n›n do¤ru akü terminalle-
riyle flasi d›fl›nda hiçbir fleye temas
etmemesine özen gösteriniz. 

6. Aküsü boflalm›fl olan arac›n motorunu
çal›flt›r›n›z. Motor çal›flt›r›ld›ktan sonra
birkaç dakika boyunca 2000 d/d’de ça-
l›flmas›n› sa¤lay›n.

7. Kablolar›, takma s›ras›n›n tam tersi s›-
rayla ve dikkatli bir flekilde sökünüz; ön-
ce negatif kabloyu, daha sonra pozitif
kabloyu ay›r›n›z.

8. Akü elektrolit seviyesini kontrol ediniz.
ÜST seviyesine gelene kadar saf su ila-
ve ediniz. Tam bak›ms›z akülerde saf
su ilave etmenize gerek yoktur. 

9. Havaland›rma kapaklar›n› orijinal ko-
numlar›na tak›n›z (kapak bulunuyorsa).

Birkaç deneme sonucunda motor çal›fl-
mazsa ya da akünün boflalmas›n›n nedeni-
ni tam olarak bilmiyorsan›z, arac›n›z› bir
Daihatsu servisinde kontrol ettiriniz.
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Motor hararet yaparsa

Motor hararet yaparsa, motordan anormal
sesler gelmeye bafllar ve motor performan-
s›nda kayda de¤er bir azalma meydana
gelir. Ayn› zamanda, hararet göstergesi
motorun hararet yapt›¤›n› gösterir. 
Bu durumda, afla¤›daki UYARILARI takip
edin

1. Arac› emniyetli bir yere park ediniz ve kli-
may› kapat›n›z.

ww UYARI
Yanma ya da ciddi bir flekilde yaralan-
ma riskini en aza indirmek için;
• Motor bölmesindeki parçalar› kont-

rol etmeden önce motorun so¤u-
mas›n› bekleyiniz.

• Motor ya da radyatör so¤umadan
radyatör kapa¤›n› ç›kartmaya çal›fl-
may›n›z. Radyatör kapa¤› bas›nçl›
tipte oldu¤undan, s›cak su d›flar›
f›flk›racakt›r.

• Buhar ç›k›yorsa, kaputu açmay›n›z.
• Motor çal›fl›yorken, radyatör fan›na

yaklaflmay›n›z ve dokunmay›n›z.

2. Motor bölmesinden buhar ç›k›fl› varsa,
motoru durdurun. Motor bölmesinden
buhar ç›k›fl› durana kadar motor bölme-
si kapa¤›n› kapal› tutun. Buhar kesilin-
ce, motoru çal›flt›r›n ve motor bölmesi
kapa¤›n› açarak iç taraf›n havaland›r›l-
mas›n› sa¤lay›n. 

3. Buhar kesilince, motor bölmesi kapa¤›-
n› aç›n ve motor çal›fl›rken havaland›r›l-
mas›n› sa¤lay›n.

4. Motor bölmesini görsel olarak kontrol
edin. Motor bölmesinden afla¤›daki du-
rumlardan bir tanesi mevcut ise, motoru
hemen durdurun ve bir Daihatsu servisi
ile temas kurun.

• So¤utma fan› dönmüyorsa:
• Buhar veya s›cak su hortumlardan

vb. s›z›yorsa:
• Radyatör yedek deposunda su yok-

sa:
• Fan kay›fl› kopmufl ise;

5. Su s›cakl›¤› gösterge ibresi uygun s›-
cakl›k aral›¤›na düfltü¤ünde motoru
durdurun. 

6. Motor tam olarak so¤uduktan sonra,
parçalar› kontrol edin.

7. So¤utma suyunun uygun miktarda ol-
du¤unu, fan kay›fl›n›n gevflekli¤ini, rad-
yatör pete¤ini (›s› yayan k›s›m) kirlen-
me veya tozlanmaya karfl› kontrol edin.

8. So¤utma suyu seviyesi yetersiz ise so-
¤utma suyu ilave edin. (“14.bölüme ba-
k›n”)

9. Mümkün olan en k›sa sürede arac› bir
Daihatsu servisine kontrol ettirin.

Motor yaz aylar›nda daha çok ›s›n›r. Afla¤›-
dakiler düzenli olarak kontrol edilmelidir:
• So¤utma sisteminden su s›z›nt›s›
• Radyatör ve yedek tank›n su seviyesi
• Radyatör kanatç›klar›nda t›kanma
• Tahrik kay›fl› gerginli¤i
Motor s›kça hararet yap›yorsa, so¤utma
sistemini bir Daihatsu servisinde kontrol et-
tirin.
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Aletler

1. Bagaj kap›s›n› aç›n›z ve bagaj örtüsünü
kald›r›n›z. 

2. Aletlerin ve krikonun sakland›¤› yeri ö¤-
reniniz. 

Jack

Tool bag

Kriko

Kriko, alet çantas› içinde bulunan kriko ko-
lu kullan›lmak suretiyle üzerindeki sonsuz
diflli flekilde gösterilen biçimde döndürüle-
rek yerine tak›labilir ve yerinden ç›kart›labi-
lir. 

Krikonun ç›kart›lmas›
Krikoyu, kriko braketinden yukar›daki flekil-
de gösterilen 1 numaral› yönde çevirerek
ç›kart›n›z.

Contact
(to remove)

Expand
(to store)

2

1

Krikonun tak›lmas›
1. Krikoyu yukar›daki flekilde gösterilen bi-

çimde yerlefltiriniz.
2. Kriko kolu, kriko braketi ile temas edene

kadar krikoyu flekilde gösterilen 2 nu-
maral› yönde çeviriniz.

3. Krikoyu, 2 numaral› yönde 1/2 tur daha
çevirerek brakete tam olarak oturmas›-
n› sa¤lay›n›z. 

Bracket

J

11–5

Kriko

Açmak için
(saklarken)

Kapatmak için
(ç›kart›rken)

1

Braket

Alet 
çantas›
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Bak›mla ilgili talimatlar
• Tüm hareketli parçalara ve vida difllerine

flasi gresi sürünüz.
• Kriko üzerinde bir flekil bozuklu¤u ya da

çatlak olmad›¤›ndan emin olunuz. 
Aksi taktirde, krikoyu de¤ifltiriniz.

Alet çantas›
(standart)

1 Alet çantas›
2 Bijon anahtar›
3 Kriko kolu
4 Çekme kancas›
5 Tornavida

NOT
Alet çantas›nda bulanan aletlerin yuka-
r›daki resimde gösterilen flekilde yerlefl-
tirildi¤inden emin olun.

(opsiyonel)

1 Alet çantas›
2 Bijon anahtar›
3 Kriko kolu
4 Çekme kancas›
5 Tornavida
6 Buji anahtar›
7 Uzatma (10)12)

NOT
Alet çantas›nda bulanan aletlerin yuka-
r›daki resimde gösterilen flekilde yerlefl-
tirildi¤inden emin olun.

J
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Lastik patlarsa

ww UYARI
• Lasti¤iniz patlarsa, arac›n›z› yolun

kenar›na çekiniz.
Lasti¤inizi e¤imli bir alanda de¤ifl-
tirmeyiniz.

• Araçtaki yolcular› d›flar›, emniyetli
bir noktaya ç›kart›n›z.

• El frenini çekiniz, düz flanz›manl›
araçlarda vitesi e¤ime uygun ola-
rak 1’e ya da geriye tak›n›z, otoma-
tik flanz›manl› araçlarda HH konu-
muna getiriniz.

Patlak lasti¤in çapraz›nda bulunan lasti¤e
takoz koyunuz. Takozun yerlefltirilebilece¤i
en uygun nokta budur.
Daha fazla emniyet için, mümkünse lasti-
¤in hem önüne hem de arkas›na takoz ko-
yunuz. 

Chock

Flat tire

Yedek lastik

Yedek lasti¤in ç›kart›lmas›
Yedek lasti¤i stepne tafl›y›c›ya ba¤layan
üç somunu sökerek yedek lasti¤i yerinden
ç›kartabilirsiniz. 

w

H

J
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Takoz

Patlak lastik
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Yedek lasti¤in tak›lmas›
Yedek lasti¤i, jant›n supap bulunan yüzü
d›fla bakacak flekilde tak›n›z. Daha sonra
ba¤lant› somunlar›n› 63 – 117 N.m (46.5 –
86.3 ft-lb, 6.4 – 11.9 kgf.m’lik ) torkla s›k›-
n›z. 

NOT
Yedek lasti¤i bak›m program›nda belirti-
len flekilde muhafaza ediniz. 

ww D‹KKAT
Hiçbir zaman tavsiye edilen ebatlar
d›fl›ndaki bir lasti¤i kullanmay›n›z.

w

Yedek lastik kapa¤› 

Yedek lastik kapa¤›n›n ç›kar›lmas›
1. Yedek lastik kapa¤›n›n alt k›sm›nda bu-

lunan metal kollar› (iki noktada) çekerek
kilidi aç›n›z. 

w

Lever

2. Yedek lastik kapa¤›n› ç›kar›n›z. 
• Kapa¤›n alt k›s›mlar›n› sol ve sa¤ taraf-

lardan d›flar› do¤ru açarak alt taraftaki 4
mandal› çözün. 

w

Lower claw

J
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Alt mandal

Kol
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• Kapa¤› hafifçe kald›r›n›z ve üst taraftaki
iki mandal›n çözüldü¤ünden emin olu-
nuz. 

• Kapa¤› kald›rarak ve kendinize do¤ru
çekerek ç›kart›n›z. 

NOT 
Yedek lastik kapa¤›n› direkt yere koyar-
san›z, çizilmemesi için yüzeyinin yukar›
bakmas›n› sa¤lay›n›z. 

Upper claw

Yedek lastik kapa¤›n›n saklanmas› 
1. Yedek lastik kapa¤› içindeki iki manda-

l›, yedek lastik kapa¤› tutucusundaki
araç taraf›nda bulunan üst deliklere yer-
lefltiriniz. 

Claw

2. Kalan 4 t›rna¤› yedek lastik kapa¤› tutu-
cusundaki araç taraf›nda bulunan alt
deliklere yerlefltiriniz.

3. Yedek lastik kapa¤›n› hafif itiniz ve her
alt› t›rna¤›n iyice sabitlendi¤inden emin
olunuz. 

Claw

J
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Üst mandal

T›rnak

T›rnak
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4. Kancay› takarak ve kolu yat›rarak step-
ne kapa¤› alt›ndaki metal ba¤lant› par-
çalar›n› (iki noktada) kilitleyiniz. 

NOT 
Kilitlendi¤i zaman bir ç›t sesinin duyul-
du¤undan emin olunuz. 

Lever

Hook

w

w

ww UYARI
• Stepne kapa¤›n› takt›ktan sonra,

güvenli bir flekilde sabitlendi¤in-
den emin olmak için kapa¤› hafif
hareket ettiriniz. Kapak sabitlenme-
miflse, sürüfl s›ras›nda kapa¤›n
düflmesi sonucu beklenmedik ka-
zalar meydana gelebilir. Bu tip ka-
zalar oldukça tehlikelidir ve ciddi
yaralanmalara sebep olabilir. 

• Stepne yokken stepne kapa¤› tak›l›
bir flekilde arac› sürmeyiniz. Bu
uyar›n›n dikkate al›nmamas›, sürüfl
s›ras›nda kapa¤›n düflmesi sonucu
kazalar›n meydana gelmesiyle so-
nuçlanabilir. Bu tip kazalar oldukça
tehlikelidir ve ciddi yaralanmalara
sebep olabilir. 

Standart lastik de¤ifltirmeyle ilgili
tavsiyeler (4WD araçlar)

Sürekli dört çeker araçlarda oldu¤u gibi,
sürücü koltu¤unun orta sütuna bakan
k›sm›na lastiklerin de¤ifltirilmesi ile ilgili bir
dikkat etiketi yap›flt›r›lm›flt›r.

ww UYARI
• Lastikleri de¤ifltirirken, ayn› ebatta,

ayn› üretici taraf›ndan üretilmifl, ay-
n› model ve ayn› difl desenine sa-
hip lastikler kullanmaya dikkat edi-
niz. Ayn› zamanda lastikleri belirti-
len bas›nca uygun flekilde flifliriniz. 

w

w

J
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Kanca

Kol
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• Lastikleri de¤ifltirirken, dikkat eti-
keti üzerinde yer alan talimatlar›
uygulamaya dikkat ediniz. 

• Bu uyar›n›n dikkate al›nmamas›,
güç aktarma organlar›ndan anor-
mal sesler gelmesine yol açacakt›r. 

Lasti¤in sökülmesi/tak›lmas›

1. Tornavidan›n düz k›sm›n› bir bez ya da
benzeri bir fleyle orta kapa¤›n ya da jant
kapa¤›n›n alt›na sokunuz.
Bu ifllem jant›n aç›k k›sm›nda de¤il ka-
pal› k›sm›ndan gerçeklefltirilmelidir.
Tornavidayla kan›rtarak orta kapa¤› ve-
ya jant kapa¤›n› ç›kart›n›z.

Cloth

Rib section

w

2. Bijon anahtar›yla bijonlar› gevfletiniz.
Bijonlar› sökmeyiniz. 

ww UYARI
Bijon anahtar›n› s›y›rarak kendinizi
yaralamamaya özen gösterin. 

w

J
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Kapal› k›s›m
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3. Dört adet kriko dayama noktas› bulun-
maktad›r: bunlar flekilde gösterildi¤i bi-
çimde, arac›n her iki yan›nda ikifler
adettir. 
Krikoyu patlak lasti¤in bulundu¤u yere
en yak›n noktaya yerlefltiriniz. 

w
ww UYARI
Krikonun kayarak ciddi bir yaralanma-
ya yol açma ihtimalini engellemek
için;
• Kriko mümkün oldu¤u ölçüde düz

zemine yerlefltirilmelidir. Krikoyu
dengeli bir halde tutmak için, gere-
kiyorsa düz ve genifl bir tahta panel
yerlefltiriniz. 

• Arac›n tekerleklerine takoz koyul-
mas› ve krikoyla kald›r›lan araçta
kimsenin bulunmamas› tavsiye edi-
lir. 

Front

• Hiç kimse, sadece kriko taraf›ndan
tafl›nan bir arac›n alt›na girmemeli-
dir, destek sehpalar› kullan›lmas›
gerekir. 

• Asla krikoyla kald›r›lm›fl bir arac›n
alt›na girmeyiniz. 

• Arac›n›zla birlikte verilmifl olan kri-
koyu sadece lastik de¤ifltirmek için
kullan›n›z.

• Krikonuzu kesinlikle baflka araçlar›
ya da yükleri kald›rmak için kullan-
may›n›z. 

• Krikoyu belirtilen dayama noktas›-
na yerlefltiriniz. 

Rear

J
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Ön Arka

11  5/15/09  4:14 PM  Page 12



• Krikoyla kald›r›lm›fl arac› yayland›r-
maya ya da itmeye çal›flmay›n›z.

• Krikoyla kald›r›lm›fl arac›n motoru-
nu çal›flt›rmay›n›z.

• Mümkün oldu¤u ölçüde, araçtaki
a¤›r yükleri boflalt›n›z. 

NOT
Resimde gösterilen yerler bak›m amaç-
l›d›r (lift noktalar›). Arac›n kald›r›lmas›
için kullan›lan kriko kald›rma noktalar›
de¤ildir.

4. Kriko kolu (A) ve kriko kolu (B)’yi oluklu
k›s›mlar›n› hizalad›ktan sonra c›vata ile
sabitleyerek ve tekerlek somunu anah-
tar› yuvas›na yerlefltirerek kriko kolunu
monte edin.

Hub nut wrench

Bolt

Jack handle

Jack handle

J
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C›vata

Kriko kolu

Kriko kolu

Bijon anahtar›
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5. Kriko kolunu kriko sonsuz vidal› miline
yerlefltirin ve arac› kald›rmak için saat
yönünde çevirin. 
Arac› lasti¤in sökülmesi ve tak›lmas›
için yeterli miktarda hafifçe kald›r›n. 

ww UYARI
Yedek lasti¤i de¤ifltirilecek lasti¤in ya-
k›n›nda bulunan bir noktada araç göv-
desi alt›na yerlefltirin. 
Bu, krikonun ayr›lmas› durumunda
oluflabilecek tehlikeye karfl› al›nan bir
önlemdir. 

6. Tekerlek bijonlar›n› sökün ve patlak las-
ti¤i yedek lastik ile de¤ifltirin. 

ww UYARI
• Yanl›fll›kla düflmemesi için sökülen

patlak lasti¤i yat›r›n. 
• Eldiven giymenizi tavsiye ederiz.

Patlak lastik s›cak olabilir. w

w

• Yedek lasti¤i takmadan önce fren
tamburu, diski ve bijonlarda bulu-
nan herhangi bir korozyon ve ya-
banc› maddeyi temizleyin.  
Ba¤lant› yüzeyinde yeterli metal-
metal temas› olmadan tekerleklerin
monte edilmesi araçta titreflime ve
tekerlek somunlar›n›n sürüfl esna-
s›nda gevflemesine neden olabilir. 

�
J

11–14
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7. Tüm tekerlek somunlar›n› yeniden mon-
te edin ve tekerle¤in gevflemeyece¤i
flekilde s›k›n. Bijonlar›n konik k›sm›n›n
deliklere tam olarak yerleflti¤inden emin
olun. Henüz tam olarak s›kmay›n.

ww D‹KKAT
Bijonlar› ya¤lamay›n. Araç hareket eder-
ken gevfleyebilirler.

Tapar portion

8. Kriko kolunu kriko sonsuz vidal› miline
yerlefltirin ve arac› indirmek için saatin
tersi yönünde çevirin. 

Bijonlar› çapraz olarak s›k›n. 
S›kma torku: 88.2 - 117.6 N;m
(64.9 - 86.6 ft-lb, 9.0 - 12.0 kgf-m)
Arac› bir süre sürdükten sonra, bijon somu-
nunun hala s›k› olup olmad›¤›n› kontrol edi-
niz. 

ww D‹KKAT
Bijonlar› di¤er tak›mlarla veya aya¤›n›z-
la s›kmay›n. 
Difllere zarar verebilir.  

J
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9. Tekerlek orta kapa¤›n› veya jant kapa-
¤›n› subap›n yar›k k›sm› ile hizalayarak
hafifçe t›klamak suretiyle tak›n.

10.De¤ifltirilen lasti¤in hava bas›nc›n› kon-
trol edin ve belirtildi¤i gibi ayarlay›n.
Subap kapa¤›n› s›k›n.

ww D‹KKAT
Monte edilen yedek lasti¤in hava bas›n-
c› belirtilenden yüksek tutulur.  
Takt›ktan sonra ayarlad›¤›n›zdan emin
olun.

11.Tüm tak›mlar›, kriko, kriko kolunu ve
patlak lasti¤i güvenli flekilde saklay›n.

w

w
ww UYARI
Lastik de¤iflimi sonras›nda herhangi
bir titreflim veya normal d›fl› bir ses
fark ederseniz, yetkili bir Daihatsu ser-
visine kontrol ettirin. 

Alüminyum jant ile ilgili ikazlar
• Alüminyum jantlar kolayca çizilebilir ve

zarar görebilirler.  Görünümünü, perfor-
mans›n› ve güvenli¤ini muhafaza etmek
için dikkatli kullan›n. 

• ‹lk 1,600 km (1,000 mil) sürüfl sonras›n-
da, tekerlek göbek somunlar›n›n s›k› ol-
du¤unu kontrol edin. 

• Lastiklerin yerlerini de¤ifltirmifl, onarm›fl
veya de¤ifltirmifl iseniz, 1,600 km
(1,000 mil) sürüfl sonras›nda bijonlar›-
n›n hala s›k› oldu¤unu kontrol edin. 

• Lastik zincirlerini kullan›rken, alümin-
yum jantlar›n zarar görmemesi için dik-
katli olmal›s›n›z. 

• Sadece orijinal Daihatsu tekerlek so-
munlar›n› veya alüminyum jantlar›n›z
için dizayn edilmifl eflde¤er kaliteye sa-
hip di¤er bijonlar› kullan›n.

• Alüminyum jantlara balans a¤›rl›¤›n›
monte ederken, sadece plastik veya
kauçuk çekiç kullan›n.

• Alüminyum jantlar› periyodik olarak ha-
sara karfl› kontrol edin.  E¤er herhangi
bir hasar bulunursa, hasarl› alüminyum
jant› hemen de¤ifltirin.

J
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Çekme

Arac›n›z›n yetkili bir Daihatsu servisi veya
ticari bir kamyonlu çekme servisi taraf›n-
dan çekilmesini tavsiye ederiz
Jantlar veya akslar zarar görmüfl ise, bir
çekme kamyonu kullan›n. 

ww D‹KKAT
Ask› tipi ekipman kullanarak çekme
yapmay›n. 
Kaporta ciddi flekilde zarar görebilir.  

Düz kasal› tip

Bu en çok tavsiye etti¤imiz yöntemdir. 

ww D‹KKAT
Bu yöntem 4WD araçlar için en
uygunudur. 

w

w

w

Tekerlek kald›rmal› tip

Arka tekerlekler zemin üzerinde çekme:
El frenini b›rak›n. 

Ön tekerlekler zemin üzerinde çekme:
Bir çekme kamyonu kullan›n.
Bir çekme kamyonu mevcut de¤il ise, vites
kolunu bofla al›n ve konta¤› “ACC” konu-
muna getirin (düz flanz›manl› araçta).

ww UYARI
Emniyet gerekçeleri ile, çekilen araçta
kimsenin bulunmas›na izin vermeyin. 

w

w

w

J
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ww D‹KKAT
• Otomatik flanz›manl› ve 4WD araçlar

için, daima bir çekme kamyonu kul-
lan›n.

• 4WD araçlar çekilirken, ön tekerlek
ve arka tekerlek için çekme kamyonu
kullan›n.

Acil durumda çekme

ww D‹KKAT
• Otomatik flanz›manl› arac› bu yolla

çekmeyin.
• Tekerlekler, güç aktarma, direksiyon

veya frenler iyi durumda de¤il ise,
arac› bu yolla çekmeyin. 

• 4WD araçlar için, merkezi diferan-
siyel kilit dü¤mesini kapat›n. 

Çekme kancas›na sa¤lam bir halat, çekme
kay›fl› veya kablosunu ba¤lay›n. 
Çekilen araç içinde bir sürücü bulunmal› ve
kontrol etmelidir. 

w w

w

w

El frenini indirin ve flanz›man› bofla al›n.
Konta¤› “ACC” konumuna al›n.

ww D‹KKAT
• Zarar görmesini önlemek için kanca-

y› daima düz-ileri yöne do¤ru çekin.
Yanal veya düfley do¤rultuda çekme-
yin.  Ayr›ca, aniden çekmeyin.  

• Aks veya baflka bir yere bir halat ve-
ya kablo ba¤laman›z gerekiyorsa, bu
parçalar zarar görebilir. 

• Kancan›n güvenli flekilde ba¤land›-
¤›ndan emin olun.

ww UYARI
• Motor çal›flm›yor iken, fren servosu

çal›flmaz.  Bu yüzden, fren normal-
den daha fazla kuvvet gerektirir. 

• Emniyet gerekçeleri ile arac›n›z
sert-yüzeyli yollarda çekilmiyor ise
çekme kancas› kullanmay›n. 

• Çekilen arac›n kontak anahtar› ç›-
kar›lmamal› veya "LOCK" konumu-
na al›nmamal›d›r.
Çekilen araç dönüfl yetene¤ini kay-
bedebilir ve bir kazaya sebebiyet
verebilir. 

J
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Çekme kancas›

1. Bir tornavidan›n etraf›na bir bez veya
benzerini sar›n ve kapak olu¤una yer-
lefltirin.  Daha sonra, kapa¤› sökün. 

NOT
Sökülen kapa¤› kaybetmemeye dikkat
edin. Ayr›ca, sökülen kapa¤› güvenli
flekilde takt›¤›n›zdan emin olun.

Cover

Cloth
Screwdriver

w

2. Ok yönünde çevirerek çekme kancas›n›
yerlefltirin.  Daha sonra, çekme kanca-
s›n› bir bijon anahtar› ile sabitleyin. 
Sayfa 11-5’de bulunan tak›mlara bak›n.

w

Çekme talimatlar›
Çekilen araç içinde bir sürücü bulunmal› ve
kontrol etmelidir. 

Arac›n çekilmesi
1. El frenini indirin ve flanz›man› bofla al›n. 
2. Motor çal›flm›yor iken konta¤› “ACC”

konumuna al›n veya motor “ON” konu-
muna alarak motoru çal›flt›r›n. 

ww UYARI
• Motor çal›flm›yor iken, fren servosu

çal›flmaz.  Bu yüzden, fren normal-
den daha fazla kuvvet gerektirir. 

• Emniyet gerekçeleri ile arac›n›z
sert-yüzeyli yollarda çekilmiyor ise
çekme kancas› kullanmay›n. 

• Çekilen arac›n kontak anahtar› ç›-
kar›lmamal› veya "LOCK" konumu-
na al›nmamal›d›r.
Çekilen araç dönüfl yetene¤ini kay-
bedebilir ve bir kazaya sebebiyet
verebilir. 

J
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Di¤er araçlar›n çekilmesi

Baflka bir arac›n çekilmesi için arka çekme
kancas› araçlar›n sa¤ taraf›nda yer al›r. 
1. Bir tornavidan›n etraf›na bir bez veya

benzerini sar›n ve kapak olu¤una yer-
lefltirin.  Daha sonra, kapa¤› sökün. 

2. Ok yönünde çevirerek çekme kancas›n›
yerlefltirin.  Daha sonra, çekme kanca-
s›n› bir tekerlek somunu anahtar› ile sa-
bitleyin.  
Sayfa 11-5’te bulunan tak›mlara bak›n.

ww UYARI
Yerel düzenlemelerin gerektirdi¤i
maksimum çekme h›z›n› aflmay›n.

w

Screwdriver
Cloth

Cover

w

w

ww D‹KKAT
• Kendi a¤›rl›¤›ndan daha yüksek a¤›r-

l›¤a sahip bir arac›n çekilmesi yasak-
t›r.  E¤er bu denenirse, çekifl sistemi-
ni bozabilir veya çekme kancas› veya
araç kaportas›na zarar verebilir. 

• Bu kancay› tafl›ma kancas› olarak
kullanmay›n.  Bu ikaz› dikkate alma-
mak araç kaportas›n›n zarar görme-
sine neden olabilir. 
Bu çekme kancas› sadece di¤er
araçlar›n çekilmesi içindir. 

• Zarar görmesini önlemek için kanca-
y› daima düz-ileri yöne do¤ru çekin.
Yanal veya düfley do¤rultuda çekme-
yin.  Ayr›ca, aniden çekmeyin.  

Arac›n›z sapland›¤›nda

(4WD araçlarda)
Arac›n›z toprak, çamur, kar vb. içine sap-
lan›rsa, diferansiyel kilit dü¤mesini aç›n.
Daha sonra,

1. Lasti¤in ön ve arkas›ndaki toprak veya
kumu al›n, ve

2.   Lasti¤in alt›na tafl veya odun yerlefltirin. 

ww D‹KKAT
fianz›man›n zarar görmesini önlemek
için, motor devirlendirmeyin veya lastik-
lere patinaj yapt›rmay›n.  
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Uyar› sesleri

Uyar› sesleri çeflitli sistemlerdeki normal
d›fl› durumlar› veya mevcut koflullar› göste-
rir.  
Afla¤›daki sesleri duydu¤unuzda, afla¤›da
belirtilen k›s›mlara bakarak gerekli önlem-
leri ald›¤›n›zdan emin olun. 

Uyar› sinyali sürekli çal›yor.
— Bölüm 3, emniyet kemeri uyar› sinyaline
bak›n
— Bölüm 4, aç›k lamba uyar› sinyaline ba-
k›n
— Bölüm 4, Anahtar hat›rlatma uyar› sesi 

Frenleme esnas›nda g›c›rt› sesi geliyor. 
— Bölüm 10, fren balatas› afl›nma limiti
göstergesine bak›n.
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Bölüm 12
K Aracın genel temizliği

D›fl temizlik .......................................................................... 12– 1
‹ç temizlik ............................................................................. 12– 2
Pas önleyici tedbirler .......................................................... 12– 2
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D›fl temizlik

Y›kama

1. Arac› direkt günefl ›fl›¤›n›n ulaflmad›¤›
ve iyi havaland›r›lan bir yere park edi-
niz. 

2. Suyu eflit bir flekilde uygularken, yüzeyi
oto y›kama f›rças› ile nazik bir flekilde
y›kay›n›z. Gerekiyorsa, oto flampuan›
ya da nötr bir flampuan kullan›n›z. 

3. Alt gövdeyi bas›nçl› su ile y›kay›n›z. 
4. Yüzeyi flampuan kalmayacak flekilde

durulay›n›z.
5. Suyu sünger ya da güderi kullanarak

al›n›z. 
6. Fren sistemini kurutunuz. 

ww UYARI
• Oto flampuan›n› çocuklardan uzak

tutunuz.
• Arac›n alt›n› ve süspansiyonu y›-

karken, lastik eldiven kullan›n ve
uzun kollu gömlek giymeyiniz. Kol-
lar›n›z›n kesilmemesine dikkat edi-
niz. 

ww D‹KKAT
• Motor bölmesindeki elektrikli parça-

lara su s›çratmamaya özen gösteri-
niz. Bu k›sa devreye yol açabilir.

• fiampuan üzerindeki talimatlar› uy-
gulay›n›z. Boya tabakas›n› korumak
için benzin ya da kuvvetli zehirli sol-
ventler kullan›lmamas› tavsiye edilir. 

• Arac›n üzerine s›cak su dökmeyiniz.
Bu , boya tabakas›na da zarar verebi-
lir. Ayr›ca, arac›n yüzeyi çok kirliyse,
tozu ya da kiri silmeyiniz. 

Cilalama
Boya tabakas›n› korumak için arac›n›z› dü-
zenli bir flekilde cilalay›n›z. Ciladan önce
arac›n›z› y›kay›n ve kurutunuz. Boya taba-
kas› s›caksa, arac› gölgeye çekiniz ve cila-
dan önce yüzeyin so¤umas›n› bekleyiniz. 

ww D‹KKAT
Boya tabakas›n› korumak için;
• Yüzeyi sert bir flekilde ya da sert bir

bezle ovmay›n›z.
• Temizleme için çelik yünü ya da z›m-

para kullanmay›n›z. 
• Cila üreticisinin talimatlar›n› uygula-

y›n›z. 

K
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‹ç temizlik

Kabini elektrikli süpürge ile temizleyiniz. 

ww D‹KKAT
Benzin ya da kuvvetli zehirli maddelerin
kullan›lmamas› tavsiye edilir.
Bunlar, döflemelerin ve di¤er parçalar›n
hasar görmesine neden olabilir.

Deri koltuk durumunda 
Koltuk yüzeyindeki kum ve toz deri yüzeyi-
nin koruyucu kaplamas›na zarar vererek
erken afl›nmaya sebep olabilir. Bu yüzden,
bir elektrikli süpürge kullanarak kumu ve
tozu temizleyiniz. 
Deri uzun süre günefl ›fl›nlar›na maruz ka-
l›rsa, rengi solacak ve sertleflecektir. Bu
nedenle, gövdenin üzerine bir örtü örterek
veya günefl siperli¤i kullanarak deriyi gü-
nefl ›fl›nlar›ndan koruyunuz. 
1. Yaklafl›k %5 konsantrasyonlu bir su so-

lüsyonu haz›rlamak için do¤al deterjan›
inceltiniz. Haz›rlanan solüsyon ile nem-
lendirilmifl yumuflak bir bez kullanarak
kirleri temizleyiniz. 

2. Bir parça bezi temiz suya bat›r›p iyice
s›k›n›z. Sonra, koltuk yüzeyinde kalan
deterjan› temizleyiniz. 

3. Koltuk yüzeyini yumuflak, kuru bir bezle
kurulay›n›z. Koltu¤u havaland›rmas› iyi
olan gölgelik bir yerde kurumaya b›rak›-
n›z. 

ww D‹KKAT
Koltuk çok nemli b›rak›l›rsa, dokusu bo-
zulacakt›r (sertleflme, çekme). 

NOT
• Dikkatli seçilmifl do¤al malzeme kul-

lan›lm›flt›r. Mükemmel d›fl görünümü
korumak için, y›lda iki kez düzenli
bak›m yap›lmas› önerilir. 

• Do¤al malzeme kullan›ld›¤›ndan, de-
ri yüzeyinde pürüzler ve derinin oriji-
nalinde bulunan çizikler olabilir. 

Pas önleyici tedbirler

Daihatsu, paslanmay› önleyici bir tasar›m
ve yap›ya sahip üstün kaliteli araçlar üret-
mektedir. Bu, paslanmaya karfl› uygulanan
tedbirler program›n›n sadece bir bölümünü
oluflturmaktad›r. Arac›n paslanmaya karfl›
sergiledi¤i bu mukavemetin uzun bir süre
muhafaza edilmesi için araç sahibinin
üzerine düflenleri net bir flekilde anlamas›
gerekir.

Paslanman›n nedenleri
Afla¤›dakiler paslanman›n nedenleridir:
• Yoldaki ve havadaki tuz
• Çamur ve su
• Metal tabakay› aç›¤a ç›karan ezikler,

çizikler vb. 
• Kimyasal maddeler ve endüstriyel

at›klar

ww UYARI
Egzoz sistemi parçalar› üzerinde ilave
pas önleyici tedbirler uygulamay›n›z.
Bu, afl›r› ›s›nmaya ve bir yang›na
neden olabilir. 
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Paslanma önleyici tedbirler
Daihatsu’nuzu temiz tutunuz;
Yollar› tuzlanm›fl alanlar, deniz k›y›s› ya da
endüstriyel at›klar›n bulundu¤u alanlar gibi
paslanmaya neden olabilecek bir bölgede
yafl›yorsan›z, paslanmaya karfl› son dere-
ce dikkatli olunuz. 
K›fl›n arac›n›z›n alt›n› en az ayda bir kez y›-
kaman›z› tavsiye ederiz. 
K›fl bittikten sonra, arac›n›z›n alt›n› yeni-
den kapsaml› bir flekilde temizleyiniz. 
Çamurluklar› ve gözle görülmeyen di¤er
alanlar› temizleyiniz. Çamur ›slakken pas-
lanmaya neden olabilece¤inden, çamuru
tamamen temizleyiniz. Buharl› temizlik et-
kili bir yöntem olabilir. Kap›lar›n alt k›sm›n›,
flasi ve süspansiyon parçalar›n› temizler-
ken, su tahliye deliklerinin t›kanmamas›na
özen gösteriniz. 

Garaj›n›z› kuru tutunuz;
Nem, özellikle 0°C’nin üzerindeki s›cakl›k-
larda, arac›n›z için zararl›d›r. Bu nedenle,
arac›n›z› nemli ve iyi havaland›r›lmayan bir
yerde park etmeyiniz. Arac›n›z› garajda y›-
kamay›n›z ve ›slak ya da karl› bir flekilde
b›rakmay›n›z. 

Boya tabakas›n› ve kaplama parçalar›n›
iyi durumda muhafaza ediniz;
Boya tabakas› üzerindeki bir çizik ya da
ezik mümkün oldu¤unca k›sa bir süre için-
de rötufllanmal›d›r. Metalin aç›¤a ç›kan k›s-
m›n› nitelikli bir kaporta atölyesinde ya da
Daihatsu bayisinde tamir ettiriniz. 

Kabine dikkat ediniz;
Düzenli olarak paspaslar›n alt›n›n ve hal›-
lar›n kuru olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Kabini y›kamay›n›z. 
Ayr›ca, kimyasal maddeleri, temizlik mad-
delerini, gübreleri, tuzu vb. uygun bir kap-
larda tafl›y›n›z. Dökülme ya da s›zma duru-
munda, ilgili alan› derhal temizleyiniz ve
kurutunuz.
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Bölüm 13
L Aracın bakımı

Bak›m gereksinimi ....................................................................13–1
Bak›m program›.........................................................................13–3
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Bak›m gereksinimi

Bak›m, arac›n›z›, sorunsuz, emniyetli ve
ekonomik bir flekilde kullanman›za yard›m-
c› olur. Bak›m›n ihmal edilmesi, arac›n›z›n
hasar görmesine ya da bir kazaya neden
olabilir. 

Arac› çal›flt›rmadan önce yap›lacak 
kontroller
Emniyetli ve konforlu bir sürüfl için arac›n›-
z› çal›flt›rmadan önce flu kontrolleri yap›-
n›z. 
• Motor ya¤› kalitesi ve seviyesi
• Motor so¤utma suyu seviyesi
• Fren hidroli¤i seviyesi
• Cam suyu seviyesi
• Tahrik kay›fl›
• Akü elektrolit seviyesi
• Hidrolik direksiyon ya¤› seviyesi
• Lastiklerin havas› ve afl›nma durumlar›
• Ya¤ kaça¤›
• Lambalar›n durumu
• Direksiyon
• Frenler
• Gaz pedal›

Arac› yavafl bir flekilde kullan›rken:
• Kilometre saatini ve hararet göstergesi-

ni
• Direksiyonu çevirmek için gereken

kuvveti
• Frenin çal›flmas›n›
• Di¤er anormal ifllemleri
• Düz bir yolda dümdüz giderken ya da

frene bas›ld›¤›nda arac›n bir yana
çekme yap›p yapmad›¤›n› 

L
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Daihatsu’nuzu dikkatli bir flekilde
izleyiniz
Daihatsu’nuzu bak›m gerekti¤ini gösteren
görsel, performans ve ses iflaretlerine kar-
fl› kontrol ediniz.
Baz› önemli ipuçlar› afla¤›da verilmifltir:
• Motor teklemesi, vuruntusu ya da sar-

s›nt›s›
• Önemli ölçüde güç kayb›
• Anormal motor sesleri
• S›v› ya da ya¤ kaça¤› (Klimada meyda-

na gelen su tahliyesi normaldir.)
• Egzoz sesinde meydana gelen de¤iflik-

lik
• ‹nik lastik, viraj al›rken ya da frenleme

s›ras›nda fazla ses ya da dengesiz las-
tik afl›nmas›

• Düz bir yolda dümdüz giderken arac›n
bir yana çekme yapmas›

• Fren performans› kayb›, fren ve debri-
yaj pedal›n›n afl›r› yumuflamas›, peda-
l›n neredeyse zemine kadar inmesi,
fren s›ras›nda arac›n bir yana çekme
yapmas›

• Motor hararetinin sürekli bir flekilde nor-
malden yüksek olmas›

Bu koflullardan herhangi biriyle karfl›lafl›r-
san›z arac›n›z› derhal bir Daihatsu bayisin-
de kontrol ettiriniz.

Bak›m kay›tlar›
Yap›lan bak›mlara ait tamir kay›tlar›n›n bir
kopyas›n› arac›n›zda tafl›y›n›z. Bu kay›tlar,
arac›n garanti kapsam› dahilinde kalmas›
için yap›lmas› gerekli olan tüm zorunlu ba-
k›mlar›n yapt›r›ld›¤›n› kan›tlamaya yaraya-
cakt›r. 

Araç sahibinin yapabilece¤i bak›m ifl-
lemleri
Tamirle ilgili deneyiminiz ve gerekli aletleri-
niz varsa, arac›n›zda yap›lmas› gereken
bak›m ifllemlerinin bir k›sm›n› kendiniz ya-
pabilirsiniz. Araç sahibinin yapabilece¤i ba-
k›m ifllemleri Bölüm 14’te verilmifltir. Bu
kapsamda yapaca¤›n›z ifllemlerin arac›n›-
z›n garantisini etkileyebilece¤ini unutmay›-
n›z. Garanti ile ilgili ifllemler için Servis Ki-
tapç›¤›na ya da Garanti Kitapç›¤›na bak›-
n›z. 

Programl› bak›m
Bu bölümde listelenen programl› bak›m
maddelerinde periyodik olarak bak›m
yap›lmas› gerekir. 
Verilen bak›m program›n› takip ediniz. 
Tüm bak›m hizmetlerinin sorumlulu¤unun
ve mali yükümlülü¤ünün araç sahibine ait
oldu¤unu unutmay›n›z. Arac›n›z› a¤›r
koflullar alt›nda kullan›yorsan›z, daha s›k
bak›m yapt›rman›z gerekir. Bu durumda,
bir Daihatsu bayisine baflvurunuz. 
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Bak›m program›

NORMAL sürüfl koflullar› program›

Aksi belirtilmedi¤i müddetçe, verilen mesafe ya da süreden hangisi önce dolarsa, onu takip ediniz. 
90,000 km’den sonra, bak›m› programa uygun olarak yapt›r›n›z. 
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Bölüm

Motor

Madde Yap›lacak ifllem
Kontrol periyodu

x 1000 km

Y›l 6

90

5

75

4

60

3

45

2

30

1

15
x 1000 mil 54453627189

Hava filtresi

Temizleme
Kontrol
• Hasar
De¤iflim

Motor ya¤› ve ya¤ filtresi De¤iflim
(API: SH ya da daha yüksek s›n›f*)

So¤utma suyu (uzun ömürlü) De¤iflim

De¤iflim

Tahrik kay›fl›
(Alternatör, devirdaim
pompas›, klima, hidrolik
direksiyon)

Kontrol
• Gergi
• Kaçak
• Hasar

Buji
‹ridyum
buji hariç

‹ridyum buji

Temizleme & Kontrol
• Durum
• T›rnak aral›¤›
• Hasar

Yak›t hatt› ve ba¤lant›lar›
(yak›t hortumlar›yla
birlikte)

Kontrol
• Çatlak
• S›k› ba¤lant›
• Kaçak
• Hasar

Her iki y›lda bir

Her 90.000 km’de bir (54.000 miles)

    O .…Kontrol      .…De¤iflim

* API SG çok s›n›fl› ya¤ kullan›ld›¤›nda her 12.000 km’de / 1 y›lda (7.200 milde) bir de¤ifltiriniz.
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Kontrol
• Hasar

Bölüm

Egzoz
emisyon
kontrol
sistemi

Güç
aktarma
sistemi

Madde Yap›lacak ifllem
Kontrol periyodu

x 1000 km

Y›l 6

90

5

75

4

60

3

45

2

3015

1

Karbon deposu
Kontrol
• Fonksiyon
• Hasar

Kontrol
• Boflluk
• Zemin mesafesi

Buhar emisyonu hortumlar› De¤iflim

Debriyaj

Düz flanz›man

Otomatik flanz›man

Otomatik flanz›man ya¤
so¤utucu hortumu

Egzoz borusu ve
susturucu

Kontrol
• S›k› ba¤lant›
• Hasar

Kontrol ve de¤iflim
• Ya¤
Kontrol ve de¤iflim
• Ya¤

Her 8 y›lda bir

    O .…Kontrol       .…De¤iflim

x 1000 mil 54453627189

Tahrik mili körükleri

Arazi flanz›man› Kontrol ve de¤iflim
• Ya¤

Diferansiyel (Ön & Arka) Kontrol
• Ya¤

Kardan mili

Kontrol
• S›k› ba¤lant›
• Ses
• Hasar

Kontrol
• Çatlak, çizilme, kesilme bükülme ve fliflme

Kontrol
• Ya¤ Her 2 y›lda bir
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Bölüm

Direksiyon
sistemi

Madde Yap›lacak ifllem
Kontrol periyodu

x 1000 km

Y›l 6

90

5

75

4

60

3

45

2

3015

1

Direksiyon ba¤lant›s›
Diflli kutusu
Toz lastikleri

Kontrol
• Boflluk (direksiyon)
• S›k› ba¤lant›
• Ses
• Hasar

Ön düzen
Kontrol
• Toe-in

     O.…Kontrol       .…De¤iflim

x 1000 mil 54453627189

Süspansiyon
sistemi

Kontrol
• S›k› ba¤lant›
• Ses
• Hasar

Süspansiyon kolu (ön)
Kontrol kolu (arka)
Toz lastikleri
Helezon
Stabilizatör
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Bölüm

Fren
sistemi

fiasi ve
Kaporta

Madde Yap›lacak ifllem
Kontrol periyodu

x 1000 km

Y›l 6

90

5

75

4

60

3

45

2

3015

1

Kontrol
• Boflluk (Fren pedal›)
• Zemin mesafesi (Fren pedal›)
• Hareket mesafesi (El freni)
• S›k› ba¤lant›
• Ses
• Hasar

Fren pedal› ve
El freni

Fren hidroli¤i Hasar

Disk ve balata
Kontrol
• Afl›nma
• Hasar

Fren portumu,
borusu ve P-B valfi

Kontrol
• Kaçak (hidrolik seviyesi, ba¤lant›)
• Gevflek kelepçe
• Hasar

Her 2 y›lda bir

    O ...Kontrol       .…De¤iflim

Fren kampanas›, balata
Kontrol
• Afl›nma
• Hasar

Fren merkezi ve
tekerlek silindiri

Kontrol
• Kaçak

Bijonlar, di¤er c›vata ve
somunlar

Kontrol
• S›k› ba¤lant›

x 1000 mil 54453627189
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A⁄IR sürüfl koflullar› program›
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Bölüm

Egzoz
emisyon
kontrol
sistemi

Motor

Madde Yap›lacak ifllem
Kontrol periyodu

x 1000 km

Y›l

7.5

0.5

Hava filtresi

Egzoz borusu ve
susturucu

Otomatik flanz›man

Motor filtresi ve ya¤ filtresi

Temizleme
Kontrol
• Hasar
De¤iflim

Kontrol
• S›k› ba¤lant›
• Hasar

De¤iflim
• Ya¤

De¤iflim
(API SH ya da daha yüksek s›n›f*)

     O.…Kontrol       .…De¤iflim

15

1

22.5

1.5

30

2

37.5

2.5

45

3

52.5

3.5

60

4

67.5

4.5

75

5

82.5

5.5

90

x 1000 miles 4.5 9 13.5 18 22.5 27 31.5 36 40.5 45 49.5 54
6

:Her 5.000 km’de bir (3.000 mil)
:Her 15.000km’de bir  (9.000 mil) ya da y›lda 1

Güç aktarma
sistemi

Direksiyon
sistemi

Direksiyon ba¤lant›s›
Diflli kutusu
Toz lastikleri

Fren
sistemi

Kontrol
• Boflluk
  (Direksiyon)
• S›k› ba¤lant›
• Ses
• Hasar

Kontrol
• Afl›nma
• Hasar

Kontrol
• Afl›nma
• Hasar

Disk ve balata

Kampana ve balata

* API SG çok s›n›fl› ya¤ kullan›ld›¤›nda her 5.000 km’de ya da 6 ayda bir de¤ifltiriniz.
A¤›r sürüfl koflullar›
1: Römork çekme  2: Art arda k›sa süreli kullan›m  3: Bozuk zeminli yollarda kullan›m
4: Tozlu yollarda kullan›m  5: Afl›r› so¤uk iklimlerde ve/veya tuzlanm›fl yollarda kullan›m.
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Motor bölmesi

M

14–1

Windshield washer fluid tank
(page 14-20)

Power steering fluid reserve tank
(page 14-23)

Engine oil filler cap
(page 14-4)

Spark plug
(page 14-11)

Automatic transmission 
fulid level dipstick
(page 14-21)

Engine oil filter
(page 14-4)

Radiator cap
(page 14-8)

Radiator
(page 14-8)

Engine coolant 
reserve tank
(page 14-7)

Battery
(page 14-12)

Brake fluid reserve tank
(page 14-20)

Brake booster
(page 14-26)

Fusible link
(page 14-19)

Engine oil level dipstick
(page 14-3)

Cam y›kama suyu deposu 
(sayfa 14-20)

Hidrolik direksiyon hidroli¤i deposu
(sayfa 14-23)

Fren takviyesi
(sayfa 14-26)

Fren hidrolik kab›
(sayfa 14-20)

Otomatik flanz›man ya¤›
seviye çubu¤u
(sayfa 14-21)

Sigortal› ba¤lant›
(sayfa 14-19)

Akü
(sayfa 14-12)

Motor so¤utma
suyu yedek kab›
(sayfa 14-7)

Radyatör
(sayfa 14-8)

Radyatör kapa¤›
(sayfa 14-8)

Motor ya¤› filtresi
(sayfa 14-4)

Motor ya¤› filtresi
kapa¤›
(sayfa 14-4)

Motor ya¤› seviye çubu¤u
(sayfa 14-3)

Buji
(sayfa 14-11)
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Araç sahibinin yapabilece¤i
bak›m ifllemleri ile ilgili tavsiyeler

ww UYARI
• Belirtilen bak›m çal›flmalar› hakk›n-

da deneyiminiz yoksa, kontrol ya
ayar ifllemlerini gerçeklefltirmeye
çal›flmay›n›z. 

• Yang›n riskini önlemek için yak›t ve
akü gibi kolayca alev alabilecek
maddeler yan›nda sigara içmeyiniz,
k›v›lc›m ve alevleri bu gibi alanlar-
dan uzak tutunuz.

• Ciddi yaralanma riskini azaltmaya
yard›mc› olmak için kolye, bilezik,
yüzük vb. ç›kart›n›z. Saç›n›z uzun-
sa, bafl›n›z›n arkas›nda toplay›n›z.
Motor çal›fl›yorken ellerinizi, aletle-
ri, k›yafetlerinizi ve di¤er cisimleri
hareketli parçalardan uzak tutunuz. 

• Yanma ve yaralanma riskini azalt-
maya yard›mc› olmak için, motor
bölmesindeki herhangi bir bölüm-
de bak›m çal›flmas› yapmadan ön-
ce motorun so¤umas›n› bekleyiniz. 

• Hiç kimse, sadece kriko taraf›ndan
tafl›nan bir arac›n alt›na girmemeli-
dir, destek sehpalar› kullan›lmas›
gerekir. 

• Arac›n›z›n bak›m›n› havaland›rmas›
iyi olan bir alanda yap›n›z. 

• Çocuklar› hidrolik ya¤lar›ndan ve
ya¤lardan uzak tutunuz.

• Kaputu kapatmadan önce içeride
hiçbir alet ya da bez kalmad›¤›ndan
emin olunuz. Bunlar motor bölme-
sindeki parçalar›n hasar görmesine
hatta bir yang›na yol açabilirler. 

• Kablo tesisat› üzerinde kesinlikle
hiçbir de¤ifliklik yap›lmamal›d›r. Bu
uyar›n›n dikkate al›nmamas›, par-
çalar›n hatal› bir flekilde çal›flmas›-
na ve hatta bir yang›na yol açabilir. 

• Yaralanma ve parçalar›n hasar gör-
mesi ihtimalini ortadan kald›rmak
için kaliteli ve bak›ml› aletler kulla-
n›n›z. 

ww D‹KKAT
• Motor bölmesini kontrol ederken ön

cam›n alt›na herhangi bir eflya koy-
may›n. Motor bölmesinin içine düfle-
rek bir ar›zaya sebep olabilir.

• Elektrik sistemi üzerinde çal›flmaya
bafllamadan önce, akünün negatif
kutup bafl›n› ay›r›n›z. Akü kutuplar›n›
aletler ya da di¤er metal nesnelerle
k›sa devre etmemeye dikkat ediniz.
Bu akünün hasar görmesine neden
olabilir. 

M
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Elektrik motorlu radyatör fan›

Motor ya¤›

Motor ya¤› seviye kontrolü

1. Arac› düz bir zemine park ediniz.
2. Motoru çal›flma s›cakl›¤›na ulaflana ka-

dar ›s›t›n›z ve durdurunuz. 
3. Birkaç dakika sonra, seviye çubu¤unu

yavaflça d›flar› ç›kart›n›z ve ya¤› siliniz. 
4. fiekilde gösterilen biçimde çubu¤u yeri-

ne yerlefltiriniz ve sonuna kadar itiniz.
5. Ya¤ seviye çubu¤unu tekrar çekiniz ve

ya¤ seviyesinin “—“ iflaretleri aras›nda
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. 

6. Ya¤ seviyesi çok düflükse, ya¤ ilave edi-
niz. Tavsiye edilen ya¤ için bkz Bölüm 15.

Marks

M

• Kontak aç›kken çal›flma yap›yorsa-
n›z, fana dokunmay›n›z ve yaklafl-
may›n›z. Radyatör fan› müfliri, mo-
tor so¤utma suyu s›cakl›¤› belirli
bir seviyeye ulaflt›¤›nda otomatik
olarak devreye girer. Ayr›ca klima
devredeyken, klima kondenseri
fan› otomatik olarak çal›flmaya bafl-
layacakt›r.

ww UYARI
• Radyatör ve klima kondenseri fan-

lar› ya da radyatör ›zgaras› yak›n›n-
da çal›flma yaparken, konta¤› kapa-
t›n›z. 

‹flaretler

ww UYARI
Etrafa s›çrayan ya¤› siliniz, s›cak bir
parçan›n üzerine damlayan ya¤ bir
yang›na neden olabilir. 

14–3
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Motor ya¤› ve ya¤ filtresi de¤iflimi

1. Arac› düz bir zemine park ediniz.
2. Motoru çal›flma s›cakl›¤›na ulaflana

kadar ›s›t›n›z ve durdurunuz. 
3. Ya¤ kapa¤›n› ç›kart›n›z.

ww UYARI
S›cak motor ya¤› ve motor parçalar›n
bedeninizi yakmamas›na dikkat edin. 

NOT
D›fl ortam s›cakl›¤› düflük iken motor
ya¤› beyaz ve kremsi bir hal al›r ve ya¤
dolum kapa¤›n›n veya ya¤ dolum deli¤i-
nin arka taraf›na girebilir. 
Bu durum, motordaki su buhar› so¤u-
yup su damlalar›na dönüflerek motor
ya¤›na kar›flt›¤›nda meydana gelir. An-
cak, d›fl ortam s›cakl›¤› artt›¤› veya mo-
tor ›s›nd›¤› zaman su buharlaflt›¤›nda
bu durum ortadan kalkacakt›r. 
Motor ya¤›, bu durumdan dolay› bozul-
maz ve motor ya¤›n›n kullan›lmaya de-
vam edilmesinde bir sak›nca yoktur. 

4. Motor ya¤›n› boflaltmak için tahliye ta-
pas›n›n alt›na bir kap yerlefltiriniz.

5. Tahliye tapas›n› ve contay› anahtarla
sökünüz ve ya¤›n tamamen boflalmas›-
n› bekleyiniz. Gerekiyorsa koruyucu
gözlük kullan›n›z. 

M
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6. Ya¤ filtresi gevfletildi¤inde s›zan ya¤›
boflaltmak için bir hortum ba¤lay›n.

7. Ya¤ filtresini, ya¤ filtresi anahtar›n› kul-
lanarak gevfletiniz ve elinizle sökünüz. 

8. Yeni ya¤ filtresinin contas› üzerine kü-
çük bir miktar ya¤ sürünüz.

9. Yeni filtreyi yerine vidalay›n›z ve conta
yuvas›na oturana kadar elinizle s›k›n›z.
Daha sonra, filtreyi son bir kez 3/4 tur –
1 tur çevirerek yerine oturtunuz. 

10.Tahliye tapas›n› yeni bir conta kullana-
rak tak›n›z. Tahliye tapas›n› s›k›n›z. 
S›kma torku: 23.6-35.4 N.m (17.4-26.1
ft-lb, 2.4-3.6 kgf-m)

Loosen

ww D‹KKAT
Ya¤ filtresini ve tahliye tapas›n› fazla
s›kmay›n›z. Ya¤ kaça¤›na yol açabilir. 

M
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11.Motor ya¤›n› yavaflça dökünüz. 
Tavsiye edilen motor ya¤› ve kapasite
için Bkz Bölüm 15.

12.Ya¤ kapa¤›n› elle tak›n›z. 
13.Birkaç dakika bekleyiniz ve ya¤ seviye-

sini kontrol ediniz. 
14.Motoru çal›flt›r›n›z ve ya¤ filtresinde ya

da tahliye tapas›nda ya¤ kaça¤› olup ol-
mad›¤›n› kontrol ediniz. Kaçak, ya¤ fil-
tresinin ya da tahliye tapas›n›n hatal› bir
flekilde tak›ld›¤›n› gösterir. 

15.Konta¤› kapat›n›z ve birkaç dakika bek-
leyiniz. Ya¤ seviyesini yeniden kontrol
ediniz ve gerekiyorsa ya¤ ilave ediniz. 

ww UYARI
• Etrafa s›çrayan ya¤› siliniz, s›cak

bir parçan›n üzerine damlayan ya¤
bir yang›na neden olabilir. 

• Ellerinizi iyice y›kay›n›z. 
• Kullan›lm›fl motor ya¤› ile uzun sü-

re temas, cilt kanserine neden ola-
bilir. 

• Kullan›lm›fl ya¤› asla topra¤a, ka-
nalizasyona vb. dökmeyiniz. Kulla-
n›lm›fl ya¤› uygun flartlara sahip bir
alanda imha etmeniz gerekir. Ya¤
de¤iflimi ifllemini Daihatsu bayisin-
de yapt›rman›z tavsiye edilir. 

• Ya¤ kapa¤›n› s›k› bir flekilde kapat›-
n›z. Aksi takdirde ya¤ sarfiyat› arta-
bilir ve ya¤ etraftaki parçalara s›ç-
rayarak bir yang›na sebep olabilir.

Motor so¤utma suyu

ww D‹KKAT
• Antifriz üreticisinin talimatlar›n› uy-

gulay›n›z.
• Paslanmay› önlemek için, uzun

ömürlü (etilen glikol esasl›) yüksek
kaliteli paslanmay› önleyen tipte bir
ürün kullan›n›z.

• Antifriz konsantrasyonunu (yo¤unlu-
¤unu) %50 (~-35°C)/ %30 (~-12°C)
oranlar›nda tutunuz.

• Antifrizi seyreltmek için su (demine-
ralize veya saf su) kulland›¤›n›zdan
emin olunuz.

So¤utma suyu seviyesi önemli ölçüde düfl-
tüyse, sistemi derhal bir Daihatsu servisin-
de kontrol ettiriniz. 

ww UYARI
Radyatör kapa¤›n› ya da tahliye tapa-
s›n› açarken kendinizi yakmamaya dik-
kat edin. 

M
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Motor so¤utma suyu seviyesi kontrolü

Yedek kaptaki so¤utma suyu seviyesini
motor so¤ukken kontrol ediniz. 
Su seviyesinin F (Dolu) ile L (Düflük) çizgi-
leri aras›nda olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
So¤utma suyu seviyesi buharlaflmadan
dolay› düflükse, sadece normal su ekleyin.
So¤utma suyu seviyesi önemli ölçüde düfl-
tüyse uzun ömürlü so¤utma suyu ekleyin.
Yedek depo boflalm›flsa hem radyatöre
hem de yedek depoya so¤utma suyu ekle-
yin. 
S›çrayan so¤utma suyunu silin ve yedek
depo ve radyatör kapaklar›n› s›k› bir flekil-
de kapat›n. 

w

w

Motor so¤utma suyu de¤iflimi
So¤utma suyunun düzenli aral›klarla
de¤ifltirilmesi gerekir. 
So¤utma suyu kapasitesi için, bkz Bölüm
15.

ww UYARI
• Motor s›cakken radyatör kapa¤›n›

ya da tahliye tapas›n› açmay›n›z.
• Yaln›z motor so¤ukken so¤utma

suyunu doldurunuz.
• So¤utma suyunu doldururken araç

düz bir zeminde olmal›d›r.

Motor so¤utma suyu doldurma yöntemi

ww D‹KKAT
Motor so¤utma suyunu de¤ifltirmeden
önce mutlaka kaputa yap›flt›r›lm›fl olan
motor so¤utma suyu doldurma yöntemi
etiketini okuyunuz ve bu etikette belirti-
len talimatlar› uygulay›n›z. 

w

w

M
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So¤utma suyunu de¤ifltirmek için
1. Radyatör kapa¤›n› ç›kart›n›z.
2. Tahliye tapas›n›n alt›na uygun bir kap

yerlefltiriniz.
3. Radyatör tahliye tapas›n› sökerek su-

yun tamamen boflalmas›n› bekleyiniz. 
4. Yedek depodan so¤utma suyunu bo-

flalt›n.

Front of vehicle

Radiator cap

Drain plug

A B

A B

5. Hava tahliye valfi A ve B’nin tapalar›n›
gevfletiniz ve sökünüz.

6. Radyatör tahliye tapas›n› ve contas›n›
tak›n›z.

7. Radyatörün a¤z›na dolana kadar su
ilave ediniz. Hava tahliye valfi A’dan su
taflmaya bafllay›nca bu valfin tapas›n›
kapat›n›z.

8. Hava tahliye valfi B’den su taflmaya
bafllay›nca bu valfin tapas›n› kapat›n›z.

Air bleeder valveAir bleeder valve

A B

A B

NOT
Hava tahliye valfi AA ya da BB’den su gel-
miyorsa ve radyatör doldurma deli¤in-
den su tafl›yorsa, AA ve BB tapalar›n› ka-
pat›n›z. Daha sonra, radyatör kapa¤›n›
kapat›n›z.
9. Radyatör doldurma bo¤az›n›n dibine

kadar so¤utma suyu doldurunuz. 
10.Radyatör kapa¤›n› kapat›n›z.
11.Motoru rölanti devrinde bir süre çal›flt›-

r›n›z. Daha sonra motoru durdurunuz. 
12.Suyu tamamen boflalt›n›z.
13.10-12 ad›mlar›n› birkaç kez tekrar edi-

niz.
14.Radyatör tahliye tapas›n› ve yeni conta-

y› tak›n›z ve iyice s›k›n›z.
15.Yavaflça gerekli miktarda so¤utma su-

yunu (etilen glikol esasl› antifriz çözelti-
si) radyatöre ve yedek kaba dolduru-
nuz. Radyatöre uygun miktarda temiz
saf su doldurunuz. Yedek kaba da
FULL çizgisine kadar temiz saf su dol-
durunuz. 

16.Radyatörün ve yedek kab›n kapaklar›n›
kapat›n›z. 

17.Motoru birkaç dakika çal›flt›r›n›z ve da-
ha sonra durdurunuz, motorun so¤uma-
s›n› bekleyiniz. 

M
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Hava tahliye valfi Hava tahliye valfi

Arac›n önü

Tahliye tapas›

Radyatör kapa¤›
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18.Radyatör kapa¤›n› dikkatli bir flekilde
aç›n›z ve so¤utma suyu seviyesini kon-
trol ediniz. Gerekiyorsa, radyatöre te-
miz saf su ilave ediniz. 

19.Radyatör kapa¤›n› s›k›ca kapat›n›z. 
20.Motoru normal çal›flma s›cakl›¤›na ge-

lene kadar ›s›t›n›z. Tahliye tapas›nda
su kaça¤› olup olmad›¤›n› kontrol edi-
niz. Kaçak, radyatör tahliye tapas›n›n
hatal› bir flekilde tak›ld›¤›n› gösterir. 

21.Arac›n›z› k›sa bir süre kulland›ktan son-
ra, so¤utma suyu seviyesini kontrol edi-
niz. So¤utma suyu azald›ysa, uygun
kar›fl›m oran›na göre kar›flt›r›lm›fl so-
¤utma suyunu “F FULL” çizgisine gele-
ne kadar yedek kaba ilave ediniz.

Tahrik kay›fl› kontrolü

Motoru durdurunuz ve tahrik kay›fl›n› çat-
laklara, fazla afl›nmaya ve ya¤ lekelerine
karfl› kontrol ediniz. Hasarl› kay›fl› Daihat-
su bayisinde de¤ifltiriniz.
k noktas›na bast›r›n›z ve esnemeyi kon-
trol ediniz. Esnemenin teknik özelliklere
uygun olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. 
Bkz bölüm 15.

ww UYARI
S›cak radyatör ve motor parçalar›n›n
bedeninizi yakmamas›na dikkat ediniz. 

w

Idler pulley Power steering pullyWater pump pulley

Alternator pulley Crankshaft pulley Air conditioner
Pulley

 Hydraulic power steering equipped vehicles

Esneme teknik özelliklere uygun de¤ilse,
tahrik kay›fl›n› Daihatsu bayisinde ayarlatt›-
r›n›z.  

w

 Electric power steering equipped vehicles

Idler pulley Idler pulleyWater pump pulley

Alternator pulley Crankshaft pulley Air conditioner
pulley

M
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Klima kasna¤› Klima kasna¤›

Avare kasnak Avare kasnak Avare kasnak

Alternatör kasna¤› Krank mili
kasna¤›

Krank mili
kasna¤›

Hidrolik direksiyon 
pompas› 
kasna¤›

Devirdaim pompas›
kasna¤›

Devirdaim pompas›
kasna¤›

Hidrolik direksiyonlu araçlar Elektrikli hidrolik direksiyonlu araçlar 

Alternatör kasna¤›
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Hava filtresinin temizlenmesi ve
de¤ifltirilmesi

Hava filtresini bas›nçl› hava kullanarak te-
mizleyebilirsiniz. 
Bas›nçl› havay› hava filtresinin temiz tara-
f›ndan tutunuz.
Gerekti¤inde, hava filtresini de¤ifltiriniz. 
E¤er araç a¤›rl›kl› olarak tozlu bölgelerde
kullan›l›yorsa, hava filtresini 5000 km’de
(3000 mil) bir temizleyiniz. Hava filtresi mu-
hafazas›n› yumuflak bir bezle silerek toz ve
kirden ar›nd›r›n›z. 

ww D‹KKAT
• Hava filtresi sökülmüfl haldeyken

arac›n›z› kullanmay›n›z. Bu uyar›n›n
dikkate al›nmamas›, motorda çok
fazla afl›nma meydana gelmesine ne-
den olacakt›r. 

• Filtreyi ya¤lamay›n›z. Ya¤, filtrenin
performans›n› olumsuz etkileyebilir. 

1. Befl klipsi aç›n›z.
2. Üst kapa¤› kald›r›n.
3. Hava filtresini ç›kart›n›z.  

w

Takmak için
1. Hava filtresini lastik kapa¤a

yerlefltiriniz. 
2. Befl klipsi kullanarak üst kapa¤›

kapat›n›z. 

M
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Bujinin kontrolü ve de¤ifltirilmesi

1. Hava filtresi muhafazas› ba¤lant› c›va-
tas›n› sökün ve muhafazay› ç›kart›n.

ww D‹KKAT
Hava filtresi ç›kart›ld›¤›nda gaz kelebe¤i
gövdesinin içine yabanc› bir malzeme
düflürmemeye özellikle dikkat ediniz.

w

w

w

2. Ateflleme bobini ba¤lant› c›vatas›n›
sökünüz. 

3. Ateflleme bobinini ç›kart›n.

NOT
Sökme ifllemi s›ras›nda, kablodan çek-
memeye dikkat ediniz. Kablonun çekil-
mesi ihtimali mevcutsa, ateflleme bobini
konnektörünü ay›r›n›z.

ww UYARI
Kapak ve buji s›cak olabilir, ellerinizi
yakmamaya dikkat ediniz.

4. Buji anahtar› kullanarak bujiyi sökünüz. 
5. Bujinin izolatörlü ucunda herhangi bir

kirlenme olmad›¤›ndan ve izolatörlü
ucun renginin aç›k kahverengi oldu¤un-
dan emin olunuz. Aksi taktirde, bujiyi bir
yetkili Daihatsu servisinde kontrol ettiri-
niz. 

ww D‹KKAT
Buji deliklerinin içine toz ya da herhan-
gi bir yabanc› madde girmesine izin ver-
meyin. Motorun hasar görmesine neden
olabilir. 

M
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6. (‹ridyum buji bulunan araçlar hariç)
Yeni bujilerin t›rnak aral›klar›n› buji
t›rnak aral›¤› ölçme aletiyle kontrol edi-
niz. Gerekiyorsa, t›rnak aral›klar›n›
teknik özelliklerde belirtilen flekilde
ayarlamak için flasi elektrodunu büke-
bilirsiniz. Tavsiye edilen bujiler için, bkz
Bölüm 15.

ww D‹KKAT
• (‹ridyum buji bulunan araçlar) Buji

t›rnak aral›¤›n› ayarlamay›n›z. Aksi
taktirde, motorun hasar görmesine
neden olabilirsiniz. 

Spark plug gap

Except for vehicle equipped with iridium plug

• (‹ridyum buji bulunan araçlar hariç)
Kullan›lm›fl bujilerin t›rnak aral›¤›n›
ayarlamay›n›z. Aksi taktirde, motorun
hasar görmesine neden olabilirsiniz. 

7. Bujiyi tak›n›z.
S›kma torku: 14.4 - 21.6 N.m
(10.6 - 15.9 ft-Ib, 1.5 - 2.2 kgf-m)

ww D‹KKAT
Bujileri fazla s›kmay›n›z. Aksi taktirde,
motorun hasar görmesine neden ola-
bilirsiniz.
8. Ateflleme bobinini tak›n›z.
S›kma torku: 6.0 - 9.0 N.m
(4.4 - 6.6 ft-Ib, 0.6 - 0.9 kgf-m)

Akünün kontrolü ve 
temizlenmesi 

Ba¤lant› atk›s›n›n gevflek olup olmad›¤›n›,
ba¤lant›larda korozyon ya da gevfleme
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Akünün ku-
tup bafllar› kirliyse, bunlar› karbonatl› suyla
temizleyiniz ve üzerlerine yeni gres sürü-
nüz. 
Kutup bafllar› gevflekse, s›k›n›z. Elektrolit
seviyesinin üst seviye ile alt seviye aras›n-
da olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Elektrolit
seviyesi çok düflükse, tüm hücrelerin kapa-
¤›n› aç›n›z. Her hücreye üst seviyeye gele-
ne kadar saf su ilave ediniz. 

w

w

Terminals
Hold down clamp

Lower limit

Upper limit

Front of vehicle

M

14–12

Alt limit

Üst limit

Ba¤lant› atk›s›

Arac›n önü

Kutup bafllar›

Buji t›rnak aral›¤›

‹ridyum buji bulunan araçlar hariç
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ww UYARI
• Akü üzerinde bak›m çal›flmas› ya-

parken, akü kutuplar›n› aletler ya
da di¤er metal nesnelerle k›sa dev-
re ettirmemeye dikkat ediniz. Akü
terminalleri k›sa devre edilirse, akü
›s›narak hasara ya da patlamaya
neden olabilir. 

• Saf su ilave ettikten sonra hücre
kapaklar›n› s›k›ca kapat›n›z. Aksi
taktirde, aküdeki elektrolit etrafa
s›çrayarak arac›n›za zarar verebilir
ya da ciddi yaralanmalara neden
olabilir. 

• Akü suyu, zehirli ve afl›nd›r›c› bir
madde olan sülfrik asit içerir. Koru-
yucu gözlük kullan›n›z ve üzerinize,
k›yafetlerinize ve arac›n›z›n üzerine
akü suyu dökmemeye özen göste-
riniz. Cildinize ya da gözlerinize
akü suyu s›çramas› halinde, üzeri-
nizdeki akü suyu s›çram›fl olan k›-
yafetleri ç›kart›n ve akü suyuna ma-
ruz kalan bölgeyi en az 15 dakika
boyunca y›kay›n.  

ww D‹KKAT
Boya tabakas› üzerine s›çrayan akü
suyunu derhal y›kay›n›z. 

• Akü suyu yutarsan›z mümkün oldu-
¤unca çok miktarda su ya da süt
içiniz ve derhal bir doktora gidiniz.

• Aküden atefli uzak tutunuz. Aksi
taktirde akü patlayabilir.

• Çocuklar› aküden uzak tutunuz.

Akü için al›nacak önlemler
w

w

Caution label

Front of vehicle

M
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Arac›n önü

Dikkat etiketi
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Sigorta

Sigortalar›n yerleri

Relay & fuse box

M

14–14

Patlama riski

Atefl veya aç›k alevden uzak tutun ve
sigara içmeyin. K›v›lc›m oluflturmaktan
kaç›n›n. 

Uygun koruyucu gözlük kullan›n. 

Çocuklar› akülerden uzak tutun. 

Tüm çal›flma talimatlar›na uyun.

Asit yan›¤› riski

Akü asidi yak›c›d›r. Deri, göz veya
giysilerle temas etmemelidir. 

Asit dökülen yerleri hemen temiz su ile
y›kay›n. 

Gerekirse doktora baflvurun. 

Röle ve sigorta kutusu
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Ana sigorta kutusu

Sigortalar› de¤ifltirirken, eflya gözü kapa¤›-
na yap›flt›r›lm›fl olan etikette belirtilen si-
gortalar› kullan›n›z.
1 SOCKET-RR...15A
2 ENGINE...10A
3 ECU IG2...7.5A
4 DEFOG...15A
5 IG1/BACK...7.5A
6 ECU IG1...7.5A
7 ACC...7.5A
8 SOCKET-FR...15A
9 ST...7.5A
! D/LOCK...15A
" HAZ...10A
# WIPER...25A
$ POWER...30A

Röle ve sigorta kutusu

1 IG...50A
2 (EPS)...50A
3 AM1...50A
4 ABS1...40A
[V.S.C’li araçlar için] …50A
5 AM2...30A
6 RAD...30A
7 (POWER)...30A
8 HEATER...40A
9 (SEAT HTR)...10A
! (H-LP HI LH)...10A
" (H-LP HI RH)...10A
# H-LP LH/H-LP LO LH...10A
$ H-LP RH/H-LP LO RH...10A
% (FOG LH)...7.5A
& (FOG RH)...7.5A

(V.S.C’li araçlar için)

' (MGC)...rölesi
( (FOG)...rölesi
) (SEAT HTR)...rölesi
* RAD...rölesi
+ HEAD....rölesi
, ABS2...30A
[V.S.C’li araçlar için]
- BACK UP...15A
. DOME...7.5A
/ TAIL...10A
Ç (ABS2)...30A
[A.B.S’li araçlar için]
É ECU-B...10A
Ñ EFI...15A
Ö HORN...10A
Ü (MGC)...10A

M

14–15
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á STOP...15A
Ñ ABS SOL...rölesi
[V.S.C’li araçlar için]
Ö ABS CUT...rölesi
[V.S.C’li araçlar için]
Ü ABS MTR...rölesi
[V.S.C’li araçlar için]
á ABS NO.3...7.5A
[V.S.C’li araçlar için]

Sigortalar›n kontrolü ve de¤ifltirilmesi
NOT
Yeni bir sigorta takmadan önce, soru-
nun kayna¤›n› ve çözümünü bulunuz.
Sorunu bulam›yorsan›z arac›n›z› bir
Daihatsu bayisinde kontrol ettiriniz. 

1. Konta¤› kapat›n›z ve eflya gözünün
kapa¤›n› aç›n›z.

M

14–16

ä

â

à

á
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NOT
Eflya gözü tam olarak aç›k konum-
dayken ç›kart›lamaz. Dolay›s›yla kapa¤›
yar› aç›k konumuna al›n. 

2. Yavaflça kapa¤› kald›r›n ve mentefle-
den kurtar›n.

3. Eflya gözünü kendinize do¤ru çekin (ön
yolcu koltu¤una do¤ru). Daha sonra
çevirerek yerinden ç›kart›n.

M

14–17

14  5/15/09  4:20 PM  Page 17



NOT
Eflya gözü yerine tak›ld›¤›nda mentefle-
ler yerine tam yerleflmezse kapak düz-
gün bir biçimde aç›lamaz. Eflya gözü-
nün tam olarak yerine tak›lmas›na dik-
kat edin.

4. Sigorta kutusundan sigorta maflas›n›
ç›kart›n.

Fuse puller

5. Sigorta maflas›n› sokun ve kontrol
etmek istedi¤iniz sigortay› ç›kart›n. 

Fuse puller

M

14–18

Sigorta maflas›

Sigorta maflas›
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6. Sigortay› kontrol ediniz. Sigorta atm›flsa
yenisiyle de¤ifltiriniz. Sigorta atmam›fl-
sa muhtemelen baflka bir sebebi vard›r.
Arac›n›z› Daihatsu yetkili servisinde
kontrol ettiriniz. 

Tamir çal›flmas› uzayacaksa, tedbir olarak
akünün negatif kutup bafl›n› ay›r›n›z. 

Good Blown

NOT
Negatif kutup bafl› ayr›ld›¤› taktirde, EFI
ve elektronik kontrollü otomatik
flanz›man ile ilgili olarak teflhis sistemi
arac›l›¤›yla kaydedilmifl olan tüm veriler
kaybedilecek, saat ve radyodaki ayarlar
s›f›rlanacakt›r. 

Acil durumlar için bir tak›m yedek sigorta
bulundurman›z› tavsiye ederiz.

ww UYARI
Ak›m yüklenmesine ba¤l› olarak orta-
ya ç›kabilecek bir yang›n› önlemek
için;
• Geçici dahi olsa, sigortan›n yerine

hiçbir fley takmay›n›z. 
• Sadece uygun amperdeki sigortala-

r› kullan›n›z. Asla amperi belirtilen-
den yüksek bir sigorta kullanmay›-
n›z. 

Sigortal› ba¤lant› kontrolü

Akünün pozitif kutup bafl›ndan far ya da
kontak anahtar› devresi yönünde bir ak›m
yüklenmesi oldu¤unda, yang›n riskini önle-
mek için sigortal› ba¤lant› atacakt›r. Siste-
mi tamir etmesi için derhal bir Daihatsu ba-
yisine baflvurunuz. 

ww UYARI
Geçici olarak bile olsa, asla sigortal›
ba¤lant› yerine bir fley takmay›n›z. Bu,
araçta ciddi bir hasar meydana gelme-
sine ya da bir yang›na neden olabilir. 

Fusible link

M
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Sa¤lam Atm›fl

Sigortal› ba¤lant›
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Fren ve debriyaj hidroli¤i
seviyesi kontrolü

Fren ve debriyaj hidrolikleri ayn› kab› kulla-
n›r.
Fren  ve debriyaj hidroli¤i deposundaki hid-
rolik seviyesinin MAX ve MIN çizgileri ara-
s›nda olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Fren
ve debriyaj hidroli¤i seviyesi çok düflükse,
MAX seviyesine gelene kadar yavafl yavafl
fren ve debriyaj hidroli¤i ekleyiniz. Tavsiye
edilen fren ve debriyaj  hidroli¤i için bkz Bö-
lüm 15.

ww D‹KKAT
Boyan›n hasar görmesini önlemek için
s›çrayan ya¤› derhal siliniz. 

MAX

MIN

ww UYARI
• Fren ve debriyaj hidroli¤i gözleriniz

için zararl›d›r. Gözünüze kaçarsa,
gözünüzü iyice y›kay›n›z. 

• Uygun fren performans› için;
• Belirtilen fren ve debriyaj hidro-

li¤ini kulland›¤›n›zdan emin olu-
nuz.

• Fren ve debriyaj hidroli¤i üreti-
cisinin talimatlar›n› uygulay›n›z. 

• Farkl› marka hidrolikleri kar›flt›r-
may›n›z. 

• Bir y›ldan daha uzun bir süre
boyunca hava ile temas etmifl
olan hidroli¤i kullanmay›n›z.
Afl›r› derecede çok nem emmifl
olabilir. 

• Fren ve debriyaj hidroli¤i içine
kir, kum ya da toz girmesine izin
vermeyiniz. 

• Fren ve debriyaj hidroli¤i seviyesi
önemli oranda düflerse, fren siste-
mini Daihatsu bayisinde kontrol et-
tiriniz. 

Cam suyu seviyesi kontrolü

Cam suyu seviyesinin yeterli oldu¤undan
emin olunuz. Düflükse, cam suyu ekleyiniz. 

ww D‹KKAT
Cam suyu y›kama oran›n› belirlemek
için üreticinin tavsiyelerini takip ediniz. 

NOT
Ön ve arka cam sular› ayn› kapta
bulunur.

ww UYARI
Daima temiz cam suyu kullan›n›z. Kirli
su, y›kama sisteminin t›kanmas›na ya
da görüfl alan›n›z›n kapanmas›na yol
açabilir. 

w

w

w

w

M
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Düz flanz›man ve arazi
flanz›man (4WD araçlar) ya¤›
seviye kontrolü

Arac› düz bir zemine park ediniz ve el fre-
nini çekiniz. Konta¤› kapat›n›z. 
Ya¤ doldurma tapas›n› sökünüz ve ya¤ se-
viyesini parma¤›n›zla kontrol ediniz. 
fianz›man ya¤› seviyesi deli¤in alt kenar›-
n›n 5 mm (0.2 in.) alt›ndaysa, ya¤ normal
seviyededir. 

ww UYARI
Yaralanma riskini azaltmak için kontak
kapat›lmadan ve motor yeterince so-
¤umadan ya¤ seviyesini kontrol etme-
yiniz. 

5 mm (0.2 in.)
or less

Ya¤ seviyesi normalse, ya¤ doldurma
tapas›n› yeni bir contayla birlikte tak›n›z ve
daha sonra s›k›n›z. 
S›kma torku: 29.4 – 49.0 N.m (21.6 – 36.1
ft-lb, 3 – 5 kgf-m)
Ya¤ seviyesi düflükse, delikten taflmaya
bafllayana kadar belirtilen tip ya¤ ilave edi-
niz. Tavsiye edilen düz flanz›man ve arazi
flanz›man (4WD araçlar) ya¤› için bkz
Bölüm 15.
Ya¤ doldurma tapas›n› yeni bir contayla
birlikte tak›n›z ve daha sonra s›k›n›z.
S›kma torku: 29.4 – 49.0 N.m (21.6 – 36.1
ft-lb, 3 – 5 kgf-m)

Otomatik flanz›man ya¤› seviye
kontrolü

fianz›man ya¤› s›cakl›¤› 70-80°C aras›n-
dayken, ya¤ seviyesini kontrol ediniz. Araç
yaklafl›k 15 dakika boyunca, 60 km/s ya da
30 dakika boyunca, 40 km/s h›z›nda kulla-
n›ld›ysa, ya¤ s›cakl›¤› yaklafl›k olarak 70-
80°C’ye ulafl›r. 
1. 1. Arac› düz zeminli bir alana park

ediniz ve el frenini çekiniz. 
2. Motoru rölantide çal›flt›r›n›z ve fren pe-

dal›na s›k› bir flekilde bas›n›z. Vites ko-
lunu yavaflça H konumundan F konu-
muna al›n›z ve sonra yeniden H konu-
muna getiriniz. 

3. Ya¤ seviye çubu¤unu ç›kar›n›z ve sili-
niz. Tekrar deli¤ine sokunuz.

w

COLD HOT

M
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5 mm (0.2 in.)
ya da daha az
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4. Çubu¤u ç›kart›n›z ve ya¤ seviyesinin
HOT (SICAK) aral›¤› içinde olup olma-
d›¤›n› kontrol ediniz. 

5. Ya¤ seviyesi çok düflükse, belirtilen ya-
¤›, ya¤ doldurma borusuna yavaflça
doldurunuz. Ya¤› tafl›rmay›n›z. Tavsiye
edilen flanz›man ya¤› için bkz Bölüm
15. 

6. Ya¤ seviye çubu¤unu yerine oturtunuz. 
7. Damlayan ya¤› siliniz. 

ww D‹KKAT
• Ya¤ kirliyse, yetkili Daihatsu bayisin-

de de¤ifltirtiniz. 
• Ya¤ seviyesi çok düflükse, ya da dik-

kat çekici bir flekilde azal›rsa, siste-
mi Daihatsu bayisinde kontrol ettiri-
niz. 

• “Daihatsu Geniune Ammix ATF D3-
SP” d›fl›ndaki otomatik flanz›man ya-
¤›n›n kullan›lmas› vites de¤ifltirme
kalitesinde bozulmaya, flanz›manda
titreme eflli¤inde kilitlenmeye ve bu-
nun sonucunda da arac›n›z›n otoma-
tik flanz›man›nda ciddi hasara neden
olabilir. 

NOT
• Ya¤ so¤ukken (20-30°C) ölçülen se-

viye sadece referans de¤er olarak
kullan›lmal›d›r. Do¤ru seviyeyi belir-
lemek için ya¤ normal çal›flma s›cak-
l›¤›ndayken (70-80°C) seviyeyi yeni-
den ölçünüz. 

• Ya¤ seviye çubu¤unun ön ve arka
yüzlerindeki ya¤ seviyeleri farkl›ysa,
düflük de¤er kabul edilmelidir. 

ww UYARI
• Ya¤ s›cak olabilir, kendinizi yakma-

maya dikkat ediniz. 
• Ciddi yaralanma riskini azaltmak

için motor çal›fl›yorken, asla
hareketli parçalara dokunmay›n›z
ve yaklaflmay›n›z.

Diferansiyel ya¤› seviye 
kontrolü
Ön

Arac› düz bir zemine park ediniz ve el freni-
ni çekiniz. Konta¤› kapat›n›z. 
Ya¤ doldurma tapas›n› sökünüz ve diferan-
siyel ya¤ seviyesini parma¤›n›zla kontrol
ediniz. 

ww UYARI
Yaralanma riskini azaltmak için kontak
kapat›lmadan ve motor yeterince so-
¤umadan ya¤ seviyesini kontrol etme-
yiniz. 

5 mm (0.2 in.)
or less

M
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5 mm (0.2 in.)
ya da daha az
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Arka

Diferansiyel ya¤› seviyesi deli¤in alt kena-
r›n›n 5 mm (0.2 in.) alt›ndaysa, ya¤ normal
seviyededir. 
Ya¤ seviyesi düflükse, delikten taflmaya
bafllayana kadar belirtilen tip ya¤ ilave edi-
niz. Tavsiye edilen diferansiyel ya¤› için
bkz Bölüm 15.
Ya¤ doldurma tapas›n› yeni bir contayla
birlikte tak›n›z ve daha sonra s›k›n›z. 
S›kma torku: 
(Ön)
39.3 – 58.8 N.m 
(28.9 – 43.3 ft-lb, 4.0 – 6.0 kgf-m)
(Arka)
53.9 – 68.6 N.m 
(39.7 – 50.5 ft-lb, 5.5 – 7.0 kgf-m)

5 mm (0.2 in.)
or less

ww D‹KKAT
S›n›rl› kayd›rmal› diferansiyelli (LSD)
araçlarda, diferansiyele sadece LSD için
özel üretilmifl ya¤ kullan›n›z. 
• Belirtilen diferansiyel ya¤›: API GL-5
• Tavsiye edilen viskozite: SAE 80W-

90 LSD

Hidrolik direksiyon hidroli¤i
seviye kontrolü

Hidrolik direksiyon hidroli¤i seviyesini
afla¤›da belirtilen flekilde kontrol ediniz. 
1. Arac› düz bir zemine park ediniz ve el

frenini çekiniz. 
2. Kapa¤› aç›n›z.
3. Hidrolik seviyesinin COLD (so¤uk) ara-

l›¤› (motor so¤ukken) içinde mi yoksa
HOT (s›cak) aral›¤› (motor s›cakken)
içinde mi oldu¤unu kontrol ediniz. 

4. Seviye çok düflükse, belirtilen temiz
hidroli¤i yavafl yavafl depoya dolduru-
nuz. Fazla doldurmay›n›z. Tavsiye edi-
len hidrolik direksiyon hidroli¤i için bkz
bölüm 15. 

COLD

HOT

M

14–23

5 mm (0.2 in.)
ya da daha az

SO⁄UK

SICAK
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ww D‹KKAT
Hidrolik seviyesi çok düflükse, ya da
dikkat çekici bir flekilde azal›rsa, siste-
mi Daihatsu bayisinde kontrol ettiriniz. 

Direksiyon bofllu¤u kontrolü

Direksiyonu, tam karfl›ya bakar konumdan,
direnç hissedene kadar sa¤a ve sola
çeviriniz ve bofllu¤u ölçünüz.
Bofllu¤un teknik özelliklere uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. 

ww UYARI
Boflluk teknik özelliklere uygun de¤il-
se, sistemi derhal bir Daihatsu bayi-
sinde kontrol ettiriniz. 

w

w

Play

Within
10 mm
(0.39 in.)

w

Debriyaj pedal› bofllu¤u 
kontrolü

Debriyaj pedal›na elinizle hafifçe bast›rarak
sadece itme çubu¤u bofllu¤unu ölçünüz.
Bofllu¤un teknik özelliklere uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. 

ww UYARI
Boflluk teknik özelliklere uygun de¤il-
se, sistemi derhal bir Daihatsu bayi-
sinde kontrol ettiriniz. 

3 - 20 mm
(0.12 - 0.79 in.)

M

14–24

Boflluk

Azami
10 mm
(0.39 in.)

14  5/15/09  4:20 PM  Page 24



Fren pedal›

Fren pedal› bofllu¤u kontrolü

Motoru durdurunuz ve fren takviyesindeki
vakumu boflaltmak için fren pedal›na befl-
ten fazla kez bas›n›z.
Fren pedal›na elinizle direnç hissedene ka-
dar hafifçe bast›r›n›z ve bofllu¤u ölçünüz. 
Bofllu¤un teknik özelliklere uygun olup ol-
mad›¤›n› kontrol ediniz. 

ww UYARI
Boflluk teknik özelliklere uygun de¤il-
se, sistemi derhal bir Daihatsu bayi-
sinde kontrol ettiriniz. 

w

0.5 - 2.0 mm
(0.02 - 0.08 in.)

w

Fren pedal› – zemin mesafesi kontrolü

1. Arac›n›z› düz bir zemine park ediniz. 
2. Vitesi bofla (düz flanz›man) ya da H ko-

numuna (otomatik flanz›man) al›n›z. 
3. El frenini çekiniz. 
4. Motor çal›fl›r haldeyken, fren pedal›na

birkaç kez bas›n›z. 
5. Fren pedal›na 294 N (66 lb, 30 kgf )

güçle bas›n›z ve fren pedal›n›n üst yüzü
ile zemin aras›ndaki mesafeyi ölçünüz. 

6. Zemin mesafesinin teknik özelliklere
uygun olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. 

7. Ayr›ca zemin mesafesinin ayn› kal›p
kalmad›¤›n› kontrol ediniz. 

w

Reserve travel

122 mm (4.80 in.) or more

w

M

14–25

Zemin mesafesi

122 mm ya da daha fazla

ww UYARI
Mesafe teknik özelliklere uygun de¤il-
se, sistemi derhal bir Daihatsu bayi-
sinde kontrol ettiriniz. 
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El freni hareket mesafesi 
kontrolü

1. Arac› düz bir zemine park ediniz. 
2. Vitesi bofla (düz flanz›man) ya da H ko-

numuna (otomatik flanz›man) al›n›z. 
3. Fren pedal›na s›k› bir flekilde bas›n›z.
4. Aya¤›n›z› pedaldan tamamen çekiniz. 
5. El frenini 196 N’lik (44 lb, 20 kgf) bir

güçle yavaflça yukar› çekiniz ve kaç difl
geçti¤ini say›n›z. 

6. Difl say›s›n›n teknik özelliklere uygun
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. 

4 - 7 notches

ww UYARI
Difl say›s› teknik özelliklere uygun de-
¤ilse, sistemi derhal bir Daihatsu bayi-
sinde kontrol ettiriniz. 

Fren takviyesi fonksiyon 
kontrolü

1. Arac› düz bir zemine park ediniz.
2. Vitesi bofla (düz flanz›man) ya da H ko-

numuna (otomatik flanz›man) al›n›z. 
3. Motoru durdurun ve hareket mesafesi

sabitlenene kadar fren pedal›na birkaç
kez bas›n›z. 

4. Fren pedal› bas›l› halde motoru çal›flt›-
r›n›z. Fren pedal› hafifçe afla¤› inmeli-
dir. 

5. Fren pedal› bas›l› haldeyken motoru
durdurunuz. Pedal› 30 saniye kadar bu
konumda tutunuz. Pedal hareket etme-
melidir. 

6. Motoru çal›flt›r›n›z ve yaklafl›k bir daki-
ka sonra durdurunuz. Fren pedal›na bir-
kaç kez s›k› bir flekilde bas›n›z. Pedal
hareket mesafesi frene her bas›ld›¤›nda
azalmal›d›r. 

ww UYARI
Herhangi bir ar›za bulundu¤unu fark
ederseniz, sistemi derhal bir Daihatsu
bayisinde kontrol ettiriniz. 

M

14–26

4–7 difl
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Cam silece¤i lasti¤inin 
de¤ifltirilmesi

ww D‹KKAT
Silecek kollar›yla cam› çizmemeye
dikkat ediniz. 
Uygun ölçüdeki lastik tak›n›z. 

ww UYARI
Cam silece¤i lastiklerini de¤ifltirme-
den önce, kontak anahtar›n›n “LOCK”
konumunda oldu¤undan emin olunuz. 

Ön

1. Lasti¤i kendinize do¤ru çekiniz ve sile-
cek kolunun ön ucunda bulunan stoper-
den ay›r›n›z. 

2. Lasti¤i silecek kolundan çekerek ç›kar›-
n›z. 

w

w

Stopper

Claw

3. Plakan›n yans›ma yönüne dikkat ede-
rek plakay› lasti¤e yerlefltiriniz. 

4. Lasti¤i silece¤e, stoperin olmad›¤› ta-
raftan yerlefltiriniz. 

5. Lasti¤i silecek koluna takarken, stoper
bulunan taraf›n sürücü koltu¤u taraf›na
gelmesine dikkat ediniz. 

w

w

Plate

M

14–27

Arka

Plaka

Stoper
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Arka

1. Lasti¤i kendinize do¤ru çekiniz ve sile-
cek kolunun ön ucunda bulunan stoper-
den ay›r›n›z. 

Stopper

2. Lasti¤i silecek kolundan çekerek ç›kar›-
n›z. 

3. Plakan›n yans›ma yönüne dikkat ede-
rek plakay› lasti¤e yerlefltiriniz. 

Plate

M

14–28

Plaka

Stoper
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4. Yeni  lasti¤i, silecek kolunun ön ucun-
daki orta t›rnak arac›l›¤›yla yerlefltiriniz
ve lasti¤in, silecek kolunun arka ucunda
bulunan stoperden geçmesini sa¤lay›-
n›z. 

5. Lasti¤i silecek kolunun ön ucundaki t›r-
na¤a yerlefltiriniz. 

6. Lasti¤in bütün t›rnaklara iyice yerleflti-
¤inden emin olunuz. 

Stopper at the 
rear end

Stopper at the 
forward end

Claw at the 
rear end

Claw at the 
forward end

Center claw

w

w

Ampullerin de¤ifltirilmesi

Belirtilen ampulleri kullan›n›z.
(Bkz Bölüm 15.)

ww D‹KKAT
Ampulü düflürmemeye ve bir yere sürt-
memeye özen gösteriniz. 

De¤ifltirme iflleminden sonra, lamban›n ya-
n›p yanmad›¤›n› kontrol ediniz. 
E¤er bir lamban›n s›k s›k de¤ifltirilmesi ge-
rekiyorsa, sistemi bir Daihatsu bayisinde
kontrol ettiriniz. 
Bir grup yedek ampul bulundurman›z› tav-
siye ederiz. Ampulleri Daihatsu bayisinden
temin edebilirsiniz. 

ww UYARI
Yaralanmalar› önlemek için;
• De¤ifltirme iflleminden önce moto-

ru durdurunuz.
• Ampulleri çocuklardan uzak tutu-

nuz.
• De¤ifltirmeden önce farlar› kapat›-

n›z. 
• De¤ifltirmeden önce ampullerin so-

¤umas›n› bekleyiniz. 

Farlar
(uzun far/k›sa far – 1 ampullü tip)

Ampulün sökülmesi
1. Bir elinizle iki taraf›ndan s›k› bir flekilde

tutarak kablo konnektörünü fardan ay›-
r›n›z. Daha sonra lastik k›l›f› ç›kart›n›z. 

M

14–29

Arka uçtaki
stoper 

Arka uçtaki
mandal 

Ön uçtaki
t›rnak 

Ön uçtaki
mandal 

Orta mandal 
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2. Klipsi ay›r›n›z. 

Clip

3. Ampulü ç›kart›n›z. Ampulü tak›lmas›
1. Ampulü tak›n›z ve klipsi kapat›n›z. 
2. Lastik k›l›f› tak›n›z. ‹flaretli k›s›m yukar›

bakmal›d›r. 
3. Kablo konnektörünü tak›n›z. 

ww D‹KKAT
Asla ampulün caml› k›sm›na dokun-
may›n›z. Parma¤›n›zdaki ya¤ ampule
zarar verecektir. 

M

14–30

Klips
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(K›sa far  - 2 ampullü tip)

1. Kapa¤› ç›kart›n. 2. Ampul duyunu, saatin aksi yönünde 45
derece çevirerek ç›kart›n›z.

3. Ampulü ç›kart›n›z.

ww D‹KKAT
Asla ampulün caml› k›sm›na dokun-
may›n›z. Parma¤›n›zdaki ya¤ ampule
zarar verecektir. 

M

14–31
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(Uzun far  - 2 ampullü tip)

1. Ampul duyunu, saatin aksi yönünde 45
derece çevirerek ç›kart›n›z.

2. Ampulü ç›kart›n›z.

ww D‹KKAT
Asla ampulün caml› k›sm›na dokunma-
y›n›z. Parma¤›n›zdaki ya¤ ampule zarar
verecektir. 

Park lambalar› 

1. Ampul duyunu, saatin aksi yönünde 45
derece çevirerek ç›kart›n›z. 

M

14–32
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2. Ampulü çekerek duydan ç›kar›n›z. 

Ön sinyal lambalar›

1. Ampul duyunu, saatin aksi yönünde 45
derece çevirerek ç›kart›n›z. 

2. Ampulü iterek ve saatin aksi yönünde
çevirerek ç›kart›n›z. 

M

14–33
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Ön sis lambalar›

1. Direksiyonu sol sis far ampulünü de¤ifl-
tirmek için sa¤a, sa¤ sis far ampulünü
de¤ifltirmek için sola çeviriniz.

2. Çamurluk iç kaplamas›n›n befl adet
klipsini ay›r›n›z.

w

3. Ampul duyunu, saatin aksi yönünde 45
derece çevirerek ç›kart›n›z.

w

4. Ampulü ç›kart›n›z.

ww D‹KKAT
Asla ampulün caml› k›sm›na dokun-
may›n›z. Parma¤›n›zdaki ya¤ ampule
zarar verecektir. 

M

14–34
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Yan sinyal lambalar›

1. Yan sinyal lambas› cam›n› flekilde gös-
terilen yönde çekiniz. 

NOT
Sökme s›ras›na cam› k›rmamaya veya
çizmemeye dikkat ediniz. 

Front of vehicle

2. Ampul duyunu yaklafl›k 45 derece
saatin tersi yönünde çevirerek sökünüz. 

3. Ampulü çekerek duydan ç›kart›n›z.

M

14–35

Arac›n önü
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Arka lamba grubu 

1. Lamba grubunu sökmek için iki viday›
sökünüz. 

NOT
Arac›n sa¤ taraf›ndaki lamba grubunu
ç›kartaca¤›n›z zaman ilk önce vidalar›
sökünüz. Sonra, lamba grubunu ç›kar-
madan önce arka kapa¤› kapatt›¤›n›z-
dan emin olunuz. 

2. Ampul duyunu, saatin aksi yönünde 45
derece çevirerek ç›kart›n›z.

Stop & tail light

Rear turn signal light

Backup light
(Rear fog light)

3. Ampulü çekerek duydan ç›kart›n›z.

NOT
Lamba grubunu takarken, grup üzerin-
deki ç›k›nt› ile gövde üzerindeki deli¤i
hizalamaya özen gösteriniz. 

M

14–36

Fren lambas› &
arka lamba 

Arka sinyal lambas› 

Geri vites lambas›
(Arka sis lambas›) 
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Üçüncü fren lambas›

1. Kapa¤› ç›kart›n›z. 2. Ampul duyunu, saatin aksi yönünde 45
derece çevirerek ç›kart›n›z.

3. Ampulü çekerek ç›kart›n›z.

M

14–37
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Plaka lambas›

1. Plaka lamba grubunu A’ya basarak
ç›kart›n›z.

2. Ampul duyunu, saatin aksi yönünde 45
derece çevirerek ç›kart›n›z.

3. Ampulü çekerek ç›kart›n›z.

M

14–38
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Tavan lambas›

1. Lamba cam›n› hafifçe esneterek ç›kart›-
n›z.

2. Ampulü çekerek ç›kart›n›z. 

Bagaj bölmesi lambas›

1. Tornavidan›n etraf›na bir bez vs. sar›p
bagaj bölmesinin lamba grubu cam›n›n
yuvas›na yerlefltiriniz. Ard›ndan,  bagaj
bölmesi lamba grubunu ç›kar›n›z. 

Front of vehicle

2. Ampulü çekerek yuvas›ndan ç›kar›n›z. 

M

14–39

Arac›n önü
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Ön tavan lambas›
(harita lambas› bulunan araçlar hariç)

1. Lamba cam›n› hafifçe esneterek ç›kart›-
n›z.

2. Ampulü çekerek ç›kart›n›z.

(Harita lambas› bulunan araçlarda)

1. Lamba grubunu okla gösterilen yönde
iterek ç›kart›n›z.

M

14–40
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2. Ampul duyunu, saatin aksi yönünde 45
derece çevirerek ç›kart›n›z.

3. Ampulü çekerek ç›kart›n›z.

Lastikler

Lastik bas›nc›

Hava saati ile lastikler so¤ukken lastik ba-
s›nçlar›n› ölçünüz. Lastik bas›nc› için, Bö-
lüm 15’e ya da flekilde gösterilen noktaya
yap›flt›r›lm›fl olan etikete bak›n›z. 

Lastik bas›nçlar›n›n s›k s›k ayarlanmas›
gerekiyorsa, tekerleklerinizi bir Daihatsu
bayisinde kontrol ettiriniz. 

ww UYARI
Belirtilen hava bas›nc›n› koruyunuz.
Hatal› hava bas›nc› lastik ömrünü
k›saltacak, yak›t sarfiyat›n› artt›racak
ve direksiyon hakimiyetinin kaybe-
dilmesi ihtimalini ortaya ç›karacakt›r. 

w

R.H.D. vehicles

L.H.D. vehicles

Proper air
pressure

Improper air
pressure

M

14–41

Do¤ru hava
bas›nc›

Soldan direksiyonlu araçlar

Sa¤dan direksiyonlu araçlar

Hatal› hava
bas›nc›
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Lastik rotasyonu

Araç, lastikler ayn› yerde tutularak uzun
süre kullan›l›rsa, bu lastikler ayn› noktalar-
dan afl›nacaklard›r. Bu yüzden, afl›nmay›
dengelemek için lastik yerlerinin düzenli
olarak de¤ifltirilmesini tavsiye ediyoruz. 

Lastiklerin yerlerini yukar›da gösterilen s›-
rayla de¤ifltiriniz. Rotasyondan sonra lastik
hava bas›nçlar›n› ayarlay›n›z. 

Lastik rotasyonu periyodu:
Her 5.000 km’de (3.000 mil) bir

Spare tire

Front of vehicle

Lastik afl›nmas› kontrolü

Lastik yüzeyindeki afl›nma göstergesi gö-
rülebiliyorsa, lasti¤i mümkün oldu¤unca k›-
sa bir süre içinde de¤ifltiriniz. 

Worn tread New tread

Wear indicator marks

Lastiklerle ilgili tavsiyeler
• Lastiklerinizi de¤ifltirirken, fabrikada ta-

k›lan lastiklerle ayn› ebatta ve yap›da
olan, ayn› ya da daha yüksek yük kapa-
sitesine sahip lastikleri seçiniz.

• Sadece belirtilen tekerlek disklerini kul-
lan›n›z.

• Yeni lastikler yolu tam kavrayamad›kla-
r›ndan, ilk 160 km (100 mil) boyunca
arac›n›z› h›zl› kullanmay›n›z. 

• Tubeless lastikleri de¤ifltirirken lastik
supaplar›n› da de¤ifltiriniz.

• Lastik supaplar›n›n kapaklar›n›n daima
kapal› olmas›n› sa¤lay›n›z. 

• Lastiklerde meydana gelen dengesiz
afl›nmay› ya da hasar› Daihatsu bayisi-
ne kontrol ettiriniz. 

ww UYARI
• Farkl› tiplerdeki, ebatlardaki ve

markalardaki lastikleri bir arada
kullanmay›n›z. Direksiyon hakimi-
yetini kaybedebilirsiniz. 

• Direksiyon hakimiyetini kaybetme-
mek için kasislerden, çukurlardan
ya da di¤er engellerden geçerken
dikkatli olunuz. 

M

14–42

Arac›n önü

Yedek lastik
Afl›nm›fl difller Yeni difller

Afl›nma gösterge iflaretleri
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ww D‹KKAT
Çizerek ya da ya¤layarak lastiklere
zarar vermeyiniz. 

• Arac›n›z› lastiklerinizden herhangi
biri hasarl› haldeyken kullanmay›-
n›z. Lasti¤iniz aniden inebilir. Ayr›-
ca jantlar›n›zdan biri hasarl› hal-
deyken de arac›n›z› kullanmay›n›z. 

• Yönlü lastiklerde, lastik üreticisinin
talimatlar›na uyunuz. 

M

14–43
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14–44
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Arac›n teknik özellikleri
(215/65R16 lastikle donat›lm›fl araçlar)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

Overall length 4,085 (160.8)

1,745 (  68.7)

1,705 (  67.1)*

2,580 (101.6)

1,450 (  57.1)

1,480 (  58.3)

Overall width

Overall height

Wheel base
Front

Rear
Tread

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

mm (in.)

Overall length 4,065 (160.0) *1

1,695 (  66.7)

1,705 (  67.1) *2

2,580 (101.6)

1,450 (  57.1)

1,460 (  57.5)

Overall width

Overall height

Wheel base
Front

Rear
Tread

1

Motorun teknik özellikleri

Fuel to be used Fuel tank capacity 

Unleaded gasoline 
having RON 90 or higher*

50

Except for EU 
specifications

For EU specifications
Unleaded gasoline 
having RON 95 or higher

* For leaded fuel engine specifications : leaded fuel having RON 90 or higher

K3-VE 3SZ-VE

72.0 x 79.7 (2.83 x 3.13) 72.0 x 91.8 (2.83 x 3.61)

1,298 1,495cc

mm (in.)

63 / 6,000

120 / 3,200

77 / 6,000

140 / 4,400

kW / r.p.m

N·m / r.p.m

N

15–1

Toplam uzunluk

Toplam genifllik

Toplam yükseklik

Motor Ad›

Motor tipi

Kullan›lacak yak›t

*Kurflunlu benzinli motor tiplerinde: 90 ya da daha yüksek oktanl› kurflunlu benzin

RON 90 veya daha yüksek
kurflunsuz benzin*

RON 95 veya daha yüksek
kurflunsuz benzin

AB modelleri hariç 

AB modelleri için 

Depo kapasitesi Lt

Benzinli, 4 zamanl› DOHC

4 silindirli, s›ral›

Çap x Strok 

Hacim

Maks. güç

Maks. tork

Silindir say›s›, düzeni

Dingil mesafesi

‹z aç›kl›¤› Ön

Arka

Toplam uzunluk

Toplam genifllik

Toplam yükseklik

Dingil mesafesi

‹z aç›kl›¤› Ön

Arka

*1 Sert tip yedek lastik kapa¤› olan araçlar: 4.09 (161.2)
*2 Tavan ray›yla: 1.740 (68.5)

* Tavan ray›yla: 1.740 (68.5)

(235/60R16 lastikle donat›lm›fl araçlar)
Yak›t
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So¤utma suyu
Tip: Etilen glikol esasl› antifriz çözeltisi
Kapasite:

Motorla ilgili teknik veriler

Firing order

Ignition timing °BTDC / rpm

Intake [Cold]

Exhaust [Cold]

Manufacturer

No.

Gap
mm (in.)

New belt

At
inspection

Spark plug

Drive belt deflection 
with a force of 98 N 
(10 kgf, 22 lb)

mm (in.)

Item

Engine type
K3-VE

1–3–4–2

6 ± 2 / idling*

0.31 (0.0122 )

NGKDENSO

K20R-U11 BKR6EY-11

1.0 - 1.1
(0.039 - 0.043)

0.8 - 0.9
(0.031 - 0.035)

11.0 - 12.5
(0.43 - 0.49)

12.0 - 15.0
(0.47 - 0.59)

3SZ-VE

0.18 (0.0071)

6.0 - 7.5
(0.24 - 0.30)

6.5 - 7.5
(0.26 - 0.30)

NGK

*  With check connector short-circuited

Valve
clearance

mm (in.)

Engine idling 
speed
 (in neutral) 
                     rpm

700

DENSO

XU22PR9

DCPR7EA9

IKR7C
IKR7D

SXU22PR9

Manual
transmission: 600
Automatic
transmission: 650

650
For EU 
specifications

Except for EU 
specifications

N

15–2

Motor tipi

Madde

Ateflleme s›ras›

Avans ayar› rölanti*

Düz flanz›man:
600
Otomatik
flanz›man: 650

Rölanti devri
(boflta)

Supap
bofllu¤u

Buji

* Kontrol konnektörü k›sa devre ettirildi¤inde

98 N (10 kgf, 22 lb)
kuvvet alt›nda tahrik
kay›fl› esnemesi 

Emme
(so¤uk)

AB ülkeleri
hariç

AB ülkeleri
için

Egzoz
(so¤uk)

Üretici

No.

T›rnak aral›¤›

Yeni kay›fl

Kontrolde

Reserve tank LOW / FULL 0.15 / 0.9   

Except for Tropical
specifications

For Tropical
specifications

Total 
capacity

For recommended coolant, see Section 14.

This figure 
includes the 
heater capacity, 
but not the 

4.3
4.6

K3-VE
3SZ-VE M/T

A/T
M/T
A/T

4.43SZ-VE
4.7
4.5

3SZ-VE

Tavsiye edilen so¤utma suyu için bölüm 14’e bak›n›z.

Yedek depo LOW/FULL

Toplam
kapasite

Tropik iklim 
özellikleri hariç

Bu de¤er radyatör
kapasitesini içerir
ancak yedek depo
kapasitesini 
içermez.Tropik iklim 

özellikleri için
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Ya¤larla ilgili tavsiyeler

3SZ-VE

API GL-5

Ammix ATF 
D3-SP*1

Grade

API GL-3 
or 4

API GL-3 
or 4

SAE
75W-90 or 
75W-85 or
75W-80

SAE
75W-90 or 
75W-85 or
75W-80

SAE
80W-90*2

—

Viscosity

Engine oil API SH or 
higher

K3-VE

2WD

4WD
(with
  transfer)

See chart
below.

With oil filter: 3.2
Without oil filter: 2.9

Up to filler plug: 1.20
5 mm below 
filler plug: 1.12

Up to filler plug: 2.21
5 mm below 
filler plug: 1.995

Total amount: 4.6
Replaceable amount: 
up to 1.5

1.6

0.45

1.8

Manual
transmission
oil

Automatic transmission
fluid

Transfer oil (A/T)

Differential
oil

Front

Rear

Capacity

*1  Using automatic transmission oil other than "Daihatsu Genuine 
Ammix ATF D3 SP" may cause vibration during gear shifting and bad

Motor ya¤› viskozitesi tablosu

TEMP.
4
40

16
60

27
80

38
100

SAE No.

Engine oil
(4 stroke)

29
20

  18
0

  7
20

*1 Standard recommended oil.
*2 SAE 0W-20 is the best choice for good fuel economy and good starting
    in cold weather.

5W-30

0W-20

*1

*1 *2

N

15–3

Motor ya¤›

S›n›f

API GL-3
veya 4

SAE
75W-90 veya
75W-85 veya
75W80

SAE
75W-90 veya
75W-85 veya
75W80

API GL-3
veya 4

Viskozite

SIC. 

Motor ya¤› 
(4 zamanl›)

*1 Standart tavsiye edilen ya¤
*2 SAE 0W-20, iyi yak›t ekonomisi ve so¤uk havalarda kolay çal›flt›rma için en iyi

seçimdir. 

Afla¤›daki
tabloya
bak›n›z.

API SH
veya daha
yüksek

Ya¤ filtresiyle: 3.2
Ya¤ filtresi hariç: 2.9

Tapaya kadar: 1.20
Tapan›n 5 mm alt›: 1.12

Tapaya kadar: 2.21
Tapan›n 5 mm alt›:
1.995

Toplam miktar: 4.6
De¤iflim miktar›: 1.5’ye
kadar

Kapasite

Düz flanz›man
ya¤› 

4WD (arazi
flanz›man›yla
birlikte)

Otomatik flanz›man ya¤›

Arazi flanz›man› ya¤› (A/T)

Diferansiyel
ya¤›

Ön

Arka

*1 “Daihatsu Geniune Ammix ATF D3-SP” d›fl›ndaki otomatik flanz›man ya¤›n›n 
kullan›lmas› vites de¤iflimi s›ras›nda titreflime ve fazla yak›t tüketimine sebep 
olabilir. 

*2 LSD ile donat›lm›fl araçlar: SAE 80W-90 LSD
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Fren ve debriyaj hidroli¤i

ww D‹KKAT
Asla farkl› markalardaki ya¤lar› ya da hidrolikleri
kar›flt›rmay›n›z. Kar›fl›m ya¤lar› ya da hidroliklerin bozul-
mas›na veya özelliklerinin de¤iflmesine neden olabilir. 

Hidrolik direksiyon hidroli¤i

ww D‹KKAT
Asla farkl› markalardaki ya¤lar› ya da hidrolikleri
kar›flt›rmay›n›z. Kar›fl›m ya¤lar› ya da hidroliklerin bozul-
mas›na veya özelliklerinin de¤iflmesine neden olabilir. 

Lastikle ilgili teknik özellikler

w

w

Air pressure kPa (kgf/cm2, psi)

220 (2.2, 32)

230 (2.3, 33)

Front
Tire size

215/65R16 98S 16 × 6J

235/60R16 100H 16 × 6 1/2J

Rear
Rim size

DEXRON®-III

FMVSS116 DOT 3 or DOT 4

Ampullerle ilgili teknik özellikler

Light
Head lights (high beam / low beam)
Head lights (high beam)
Head lights (low beam)

Wattage

Clearance lights

60/55
60
55

Front turn signal lights
5

Side turn signal lights
21

Rear turn signal lights
5
21

Stop / tail lights

Rear fog light

21/5

License plate lights
21

Front fog lights 35

Dome light
5

High-mounted stop light (bulb type)

8

Front personal light (for vehicles 
equipped with map light)

Front personal light (except for vehicles 
equipped with map light)

8

10

Luggage room light 5
16

Backup lights 16

N

15–4

Lamba

Ön tavan lambas› 
(harita lambas› bulunan araçlar)

Ön tavan lambas› 
(harita lambas› bulunan araçlar hariç)

Watt

Bagaj bölmesi lambas›

Üçüncü fren lambas› (ampul tipi)

Farlar (uzun far/k›sa far)

Farlar (k›sa far)

Farlar (uzun far)

Park lambalar›

Ön sinyal lambalar›

Yan sinyal lambalar›

Arka sinyal lambalar›

Fren lambalar/Arka lambalar

Geri vites lambalar›

Ön sis farlar› 

Arka sis lambas›

Plaka lambas›

Tavan lambas›

Lastik ebad›
Hava bas›nc› 

Ön Arka
Jant ebad› 

FMVSS116 DOT 3
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A¤›rl›klar

H›zlar
(GCC tiplerinde)

160

3SZ-VE

Max. speed                       km/h 150

M/T
A/T

2WD 4WD
160

J200

1,720 (3,792)

910 (2,006)

1,020 (2,249)

J210 / J211

kg (lb)

kg (lb)Gross vehicle weight

Maximum permissible 
axle weight

Front

Rear

N

15–5

Brüt araç a¤›rl›¤›

Maksimum h›z

Düz flanz›man
Otomatik flanz›man

Ön

Arka

‹zin verilen azami 
aks a¤›rl›¤›
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Römork kancas›

N

15–6

Maximum permissible static vertical load:
Maximum permissible overhang:

55 kg (121 lb)
880 mm (34.65 in.)

36
0

880

84
4.

2

80
6.

3
98

6
1

10

827.2
768.6

740.3
586.2

539.8
76.5

28

0.
7

69
.8

69
.1

20
6.

5

56.7

85
35

‹zin verilen azami statik dik yük: 55 kg (121 lb)
‹zin verilen azami ç›k›nt›: 880 mm (34.65 inç)
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[2]
2 noktadan ba¤lant›l› emniyet kemeri........................3-12

[3]
3 noktadan ba¤lant›l› kilitli toplay›c›l› tip 
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3 noktadan ba¤lant›l› kilitli toplay›c›l› tip 
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[A]
A¤›rl›klar.....................................................................15-5
Akü (AB teknik özellikleri için)......................................1-6
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Aletler.........................................................................11-5

Kriko ........................................................................11-5
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Al›nacak önlemler ....................................................14-13
Ampullerin de¤ifltirilmesi ..........................................14-29

Park lambalar› .......................................................14-32
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Ön sinyal lambalar› ...............................................14-33
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Yan sinyal lambalar›..............................................14-35

Ampullerle ilgili teknik özellikler ................................15-4
Anahtar hat›rlat›c› buzzer.............................................4-2
Anahtarlar (immobilizer sistemi bulunan 

modellerde) .............................................................. 2-2
Anahtarlar (immobilizer sistemi bulunmayan 

modellerde) ...............................................................2-1
Anten............................................................................1-5
Arac›n teknik özellikleri ..............................................15-1
Arac›n›za elektronik aksesuarlar›n 

tak›lmas›/kullan›lmas›................................................1-4
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Elektrik motoru so¤utma fan› .....................................14-3
Araç saplan›rsa........................................................11-20
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[B]
Bagaj kancas› .............................................................9-8
Bagaj kap›s› ...............................................................2-11
Bagaj örtüsü.................................................................9-9
Bagaj zemin alt› kutusu ..............................................9-9
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[C]
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Çekifl kontrolü ..........................................................10-16
Çekme ....................................................................11-17
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