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SEAT S.A. vazhdimisht kujdeset për zhvillimin e modeleve të tyre. Për këtë arsye, ju lutemi të keni parasysh që, në çdo kohë, mund të ndodhin  ndryshime në 
automjetin në aspektin e formës, pajisjeve dhe teknikës. Nga këtu , nuk dalin të drejta të bazuara në të dhënat, ilustrimet dhe përshkrimet në këtë Udhëzues.

Të gjitha tekstet, ilustrimet dhe standardet e përshkruara në këtë Udhëzues janë të bazuara në statusin e informacioneve në periudhën  e shtypjes. Me përjashtim të 
gabimeve dhe të dhënave   që  mungojnë, informacionet e përfshira  në  Udhëzuesin  janë të vlefshme nga data e përfundimit  të  shtypjes.

           Ribotimi, kopjimi ose përkthimi  i Udhëzuesit, tërësisht ose pjesërisht, nuk lejohet përveç në rast kur SEAT miraton atë me shkrim.

SEAT  mban të gjitha të drejtat sipas Aktit për të drejtën e autorit.

Të gjitha të drejtat janë ruajtur.

❀

Për udhëzuesin
Ky udhëzues përmban përshkrim të 
pajisjeve të përfshira në automjet në 
periudhën kur është publikuar. Disa nga 
pjesët e përshkruara këtu nuk do të jenë në 
dispozicion më vonë ose të disponueshme 
vetëm në dyqane të caktuara për pjesë.
Sepse ky është një udhëzues i përgjithshëm 
për automjetin LEON, pjesë e pajisjeve 
dhe funksioneve të përshkruara në të 
nuk përfshihen në të gjitha variantet e 
këtij modeli; ato mund të dallohen ose të 
ndryshohen në varësi të nevojave teknike dhe 
kërkesat e tregut; kjo në asnjë mënyrë nuk 
është shpallje e rreme. 
Instrukcionet jepen si udhëzime të 
përgjithshme dhe mund të dallohen nga disa 
pjesë të pajisjeve të përfshira në automjetin 
tuaj.
Shenjat në sistemin për menaxhim (majtas, 
djathtas, përpara, prapa) në këtë udhëzues 
i referohen lëvizjeve të zakonshme gjatë 
vozisjes, përveç kur është cituar ndryshe. 
Materiali audio-vizual është cituar vetëm 
për t’i ndihmuar përdoruesve për të kuptuar 
më mirë performancën e automjetit. Nuk 
e zëvendësojnë udhëzimin. Ju lutemi 
shfrytëzoni udhëzimin me instrukcione që të 
merrni më shumë informacione.

PËR TË MIRËN E MJEDISIT NATYROR

Tekstet e shënuara me këtë simbol japin 
informacionin përkatës për mbrojtjen e 
mjedisit natyror.

PARALAJMËRIM

Tekstet e shënuara me këtë simbol japin 
informacione për sigurinë, dmth. për rrezikun 
nga aksidenti ose lëndimi. Injorimi i këtij 
informacioni mund të çojë në aksident ose 
lëndim.

KUJDES

Tekstet e shënuara me këtë simbol japin 
informacione për dëmtimin e mundshëm të 
automjetit. Injorimi i këtij informacioni mund 
të çojë deri në dëmtimin e automjetit.

SHËNIM

Texts preceded by this symbol contain 
additio-nal information.  

Ky udhëzues është i ndarë në gjashtë pjesë 
kryesore:
1.Informacione themelore
2.Siguri
3.Procedura në rast rreziku
4.Funksionimi i automjetit
5.Informata të dobishme
6.Të dhëna teknike

Në fund të udhëzimit ndodhet një indeks i 
detajuar në rend alfabetik që do t’ju ndihmojë 
të gjeni shpejt informacionin që ju nevojitet.

 Pajisjet që janë shënuar me * (yll) është 
inkorporuar vetëm në disa versione të caktuara, 
dhe mund të sigurohet si një pajisje shtesë në disa 
versione të modelit të automjetit. 
® Të gjitha shenjat e regjistruara / origjinale janë 
shënuar me simbol ®. Edhe nëse simboli për të 
drejtën e autorit nuk shfaqet, megjithatë ajo është 
një shenjë e regjistruar.
>> Përmen dja e faqeve të shënuara me >>> do të 
thotë “shihni në faqen”.

   Tekstet e shënuara me japin informacione për 
rrezikun nga aksidenti ose lëndimi.

   Tekstet e shënuara me tregojnë se informata 
të hollësishme gjenden në faqen aktuale.

    Tekstet e shënuara me tregojnë se 
informacione të përgjithshme janë dhënë në faqen 
aktuale.

   Tekstet e shënuara me këtë simbol japin 
informacion për ndihmë gjatë rasteve emergjente.

Materiale audio-vizuale është cituar vetëm 
për t’i ndihmuar përdoruesve për të kuptuar 
më mirë performancën e automjetit. Nuk e 
zëvendësojnë udhëzimin.Ju lutemi shfrytëzoni 
udhëzimin me instrukcione që të merrni më 
shumë informacione.

Shenjat në sistemin për drejtim (majtas, 
djathtas, përpara, prapa) në këtë udhëzues 
i referohen lëvizjeve të zakonshme gjatë 
vozisjes, përveç kur është cituar ndryshe. 

PARALAJMËRIM

Tekstet e shënuara me këtë simbol japin 
informacione për sigurinë, dmth. për rrezikun 
nga aksidenti ose lëndimi. Injorimi i këtij 
informacioni mund të çojë në lëndime.

KUJDES

Tekstet e shënuara me këtë simbol japin 
informacione për dëmtimin e mundshëm të 
automjetit. Injorimi i këtij informacioni mund 
të çojë deri në dëmtimin e automjetit.

PARALAJMËRIM

Tekstet e shënuara me këtë simbol japin 
informacione për sigurinë, dmth. për rrezikun 
nga aksidenti ose lëndimi. Injorimi i këtij 
informacioni mund të çojë në lëndime.

SHËNIM

Tekstet e shënuara me këtë simbol japin 
informacione shtesë.

Për udhëzimin

Ky udhëzues përmban përshkrim të pajisjeve 
të përfshira në automjet në periudhën kur 
është publikuar. Disa nga pjesët e përshkru-
ara këtu nuk do të jenë në dispozicion më 
vonë ose të disponueshme vetëm në dyqane 
të caktuara për pjesë.

Sepse ky është një udhëzues i përgjithshëm 
për automjetin ATECA, pjesë e pajisjeve dhe 
funksioneve të përshkruara në të nuk përfshi-
hen në të gjitha variantet e këtij modeli; ato 
mund të dallohen ose të ndryshohen në varësi 
të nevojave teknike dhe kërkesat e tregut; kjo 
në asnjë mënyrë nuk është shpallje e rreme. 

Pajisjet që janë shënuar me *  (yll) është 
inkorporuar vetëm në disa versione 
të caktuara, dhe mund të sigurohet si 
një pajisje shtesë në disa versione të 
modelit të automjetit. 

® Të gjitha shenjat e regjistruara / origjinale 
janë shënuar me simbol ®. Edhe nëse simboli 
për të drejtën e autorit nuk shfaqet, megjithatë 
ajo është një shenjë e regjistruar.
>>> Përmendja e faqeve të shënuara me >>> do të 
thotë “ shihni në faqen”

Instrukcionet jepen si udhëzime të përgjith-
shme dhe mund të dallohen nga disa pjesë të 
pajisjeve të përfshira në automjetin tuaj.

Tekstet e shënuara me japin informa-
cione për rrezikun nga aksidenti ose 
lëndimi.
Tekstet e shënuara me tregojnë se 
informata të  hollësishme gjenden në 
faqen aktuale

Tekstet e shënuara me  tregojnë se infor-
macione të  përgjithshme janë dhënë në 
faqen aktuale.

Ky udhëzues është i ndarë në gjashtë pjesë 
kryesore:

1.Informacione themelore

2.Siguri

3.Procedura në rast rreziku

Tekstet e shënuara me këtë simbol japin 
informacion për ndihmë gjatë 
rasteve emergjente.

4.Funksionimi i automjetit  

5.Informata të dobishme

6.Të dhëna teknike

Në fund të udhëzimit ndodhet  një indeks i 
detajuar në rend alfabetik që do t’ju ndihmojë 
të gjeni shpejt informacionin që ju nevojitet.

SEAT S.A. vazhdimisht kujdeset për zhvillimin e modeleve të tyre. Për këtë arsye, ju lutemi të keni parasysh që, në çdo kohë, mund të ndodhin  ndryshime në 
automjetin në aspektin e formës, pajisjeve dhe teknikës. Nga këtu , nuk dalin të drejta të bazuara në të dhënat, ilustrimet dhe përshkrimet në këtë Udhëzues.

Të gjitha tekstet, ilustrimet dhe standardet e përshkruara në këtë Udhëzues janë të bazuara në statusin e informacioneve në periudhën  e shtypjes. Me përjashtim të 
gabimeve dhe të dhënave   që  mungojnë, informacionet e përfshira  në  Udhëzuesin  janë të vlefshme nga data e përfundimit  të  shtypjes.

           Ribotimi, kopjimi ose përkthimi  i Udhëzuesit, tërësisht ose pjesërisht, nuk lejohet përveç në rast kur SEAT miraton atë me shkrim.

SEAT  mban të gjitha të drejtat sipas Aktit për të drejtën e autorit.

Të gjitha të drejtat janë ruajtur.

SEAT S.A. is permanently concerned about continuous development of its types and models. For this reason we ask you to under-
stand, that at any given time, changes regarding shape, equipment and technique may take place on the car delivered. For this reason 
no right at all may derive based on the data, drawings and descriptions in this current handbook.

All texts, illustrations and standards in this handbook are based on the status of information at the time of printing. Except for error 
or omission, the information included in the current handbook is valid as of the date of closing print.

Re-printing, copying or translating, whether total or partial is not allowed unless SEAT allows it in written form.

SEAT reserves all rights in accordance with the “Copyright” Act.

All rights on changes are reserved.

❀ This paper has been manufactured using bleached non-chlorine cellulose. 

© SEAT S.A. - Reprint: 15.11.17

About this manual

This manual contains a description of the 
equipment supplied with the vehicle at the 
time this manual was published. Some of the 
units described herein will not be available 
until a later date or are only available in cer-
tain markets.

Because this is a general manual for the 
ATECA, some of the equipment and functions 
that are described in this manual are not in-
cluded in all types or variants of the model; 
they may vary or be modified depending on 
the technical requirements and on the mar-
ket; this is in no way deceptive advertising.

The illustrations are intended as a general 
guide and may vary from the equipment fitted 
in your vehicle in some details.

The steering indications (left, right, forward, 
reverse) appearing in this manual refer to the 
normal driving movements of the vehicle ex-
cept when otherwise indicated.

The audiovisual material only is intended to 
help users to understand certain car function-
alities better. It does not replace the instruc-
tion manual. Please use the instruction manu-
al to obtain more comprehensive information 
and indications.

   The equipment marked with an aster-
isk* is fitted as standard only in certain 
versions, and is only supplied as op-
tional extras for some versions, or are 
only offered in certain countries.

®   All registered marks are indicated with 
®. Although the copyright symbol does 
not appear, it is a copyrighted mark.

>>  The section is continued on the follow-
ing page.

 
Important warnings on a given page

 
Detailed contents on a given page

 
General information on a given page

 Emergency information on a given page

  WARNING

Texts preceded by this symbol contain infor-
mation on safety. They warn you about possi-
ble dangers of accident or injury.

   CAUTION

Texts with this symbol draw your attention to 
potential sources of damage to your vehicle.

   For the sake of the environment

Texts preceded by this symbol contain rele-
vant information concerning environmental 
protection.

   Note

Texts preceded by this symbol contain additio-
nal information.

This manual is divided into six large parts, 
which are:

1. The essentials

2. Safety

3. Emergencies

4. Operation

5. Tips

6. Technical data

At the end of this manual, there is a detailed 
alphabetical index that will help you quickly 
find the information you require.



PARALAJMËRIM 

Lexoni dhe përmbahuni gjithmonë deri te 
informacionet për sistemim e airbag-ëve 
të përparmë >>> faqe 92, „Informacione të 
rëndësishme për sistemin e airbagëve të 
përparmë“.

PARATHËNIE 
Këtë Udhëzim dhe aksesorët e tij duhet 
ti lexoni me kujdes për t’u njohur me 
automjetin tuaj.
Përveç kontrollit të rregullt dhe mirëmba-
jtjes së automjetit, përdorimi i duhur me të 
do t’ju ndihmojë të ruani vlerën e tij.

Për arsye sigurie, gjithmonë i kushtoni 
vëmendje të veçantë informacioneve 
në lidhje me aksesorët, ndryshimet dhe 
zëvendësimin e pjesëve.

Nëse shitni automjetin, dorëzoni Udhëzi-
min tek pronari i ri.
 

Deri te informacionet në këtë Udhëzues 
mund të arrini me ndihmën e:

•   Tabela tematike me përmbajtje që ndjek 
pjesën bazë të strukturës së Udhëzuesit.
•   Tabelë vizuale që përbëhet nga shfaqjet 
grafike dhe treguesit e faqes që ofrojnë in-
formacion të rëndësishëm dhe të detajuar.
•    Indeksi në rend alfabetik, me terma 
dhe sinonime që do t’ju ndihmojë të merrni 
informacionin e nevojshëm.
 
 
 
 
 
 
 

Ju faleminderit për besimin Tuaj.
Ju dëshirojmë vozitje të sigurt dhe të 
këndshme.
SEAT, S.A.



Video të dobishme

Informacione themelore : Hapja dhe 
mbyllja e automjetit >>> faqe 15
 

www.seat.com/youtube-af/ibiza/
essentials-locking

Informacione themelore : Brendësia 
e automjetit >>> faqe 19, >>> faqe 21, 
>>> faqe 23 

www.seat.com/youtube-af/ibiza/
essentials-insidecar

Informacione themelore : Tabela e 
kontrollit >>> faqe 31, >>> faqe 45,
 >>> faqe 47

www.seat.com/youtube-af/ibiza/
essentials-dashboard

Informacione themelore : Rrota >>> 
faqe 63 >>> faqe 65.

www.seat.com/youtube-af/ibiza/
essentials-wheels

Informacione themelore : Haubë >>> 
faqe 17

www.seat.com/youtibe-af/ibiza/
essentials-bonnet

Informacione themelore: Sistem i 
kondicionimit  >>> faqe 51

www.seat.com/youtube-af/ibiza/
essentials-aircond



››› faqe 135 
››› faqe 148 
››› faqe 150 
››› faqe 204  

››› faqe 129 
››› faqe 135 
››› „Udhëzim për sistemin e 
navigimit”  

››› faqe 189 
››› faqe 216 
››› faqe 227 
››› faqe 234  

Pajisje shtesë: zhbllokimi automatik i automjetit dhe nisja automatike, 
ndriçimi i plotë LED + „Welcome light“ + Led ndriçim ditor + sensorë për dritë+ 
ndriçimi i brendshëm LED.

www.seat.com/youtube-af/ibiza/comfort

Siguri: Sistem për rregullimin automatik të distancës (Adaptive cruise 
control)+ sistem për siguri me mbykqyrjen këmbësorëve, detektor i lodhjes, 
sistemi ndihmës gjatë ngjitjes përpjetë- përfshin dhe një kompjuter i cili 
ndodhet në tabelën e kontrollit dhe kamerë për pjesën e pasme të automjetit.  

www.seat.com/youtube-af/safety

Teknologjia: Sistem për navigacion  Plus 8 “+ lidhje e plotë + /karikues pa 
rjet në tabelën e kontrollit + / sistem për zhbllokimin automatik dhe nisje e 
automjetit.

 
www.seat.com/youtube-af/ibiza/technology



Pamja e jashtme e automjetit

1 

2

3

4  

››› faqe 16 

››› faqe 57 

››› faqe 15 

››› faqe 57  

5

6

7  

Informacione themelore  

››› faqe 70 

››› faqe 17 

››› faqe 63  

7  



8  

Pamja e jashtme e automjetit

1 

2 

3 

4  

››› faqe 59 

››› faqe 58 

››› faqe 60 

››› faqe 62  

5  

6  

7  

8  

Informacione themelore  

››› faqe 58 

››› faqe 60 

››› faqe 60  

›››  faqe 162  

9  ››› faqe 30  

10  ››› faqe 65  

11  ››› faqe 64  



Tabela me instrumente tek automjete me timon në anën e majtë

1 

2

3 

4  

››› faqe 32 

››› faqe 45 

››› faqe 31 

››› faqe 20  

5 

6 

7 

8  

››› faqe 18 

››› faqe 17 

››› faqe 47 

››› faqe 33  

9  ››› faqe 37  

10  ››› faqe 31  

11  ››› faqe 20  

12  ››› faqe 62  
9  

Informacione themelore  



Tabela me instrumente në anën e vozitësit (automjete me timon në anën e djathtë)

Informacione themelore  

10  

››› faqe 33 

››› faqe 37 

››› faqe 31 

››› faqe 20  

5  

6  

7  

8  

››› faqe 18 

››› faqe 31 

››› faqe 47 

››› faqe 32  

9  ››› faqe 45  

10  ››› faqe 20  

11  ››› faqe 62  

1 

2 

3 

4  



Konsolli qendror

1 

2  

››› faqe 32 

››› faqe 50  

Radhitja tek automjetet me timon në anën e djathtë është simetrike.

3 

4  

Informacione themelore  

›››  faqe 178 

››› faqe 15  
5  

6  

››› faqe 34  

››› faqe 51, ››› faqe 54  

11  



Tabela me instrumente në anën e pasagjerëve (automjete me timon në anën e majtë)

Informacione themelore  

1 

2 

3  

12  

››› faqe 21 

››› faqe 18 

›››  faqe 158  



Tabela me instrumente në anën e pasagjerëve (automjete me timon në anën e djathtë)

Informacione themelore  

1 

2 

3 

4  

››› faqe 21 

››› faqe 18 

››› faqe 17 

›››  faqe 158  
13  



Pamja e brendshme e automjetit

14  

››› faqe 19 

››› faqe 19 

››› faqe 18 

›››  faqe 152  

5  

6  

7  

Informacione themelore  

››› faqe 27 

››› faqe 19 

››› faqe 22  

1 

2 

3 

4  



Si funksionon?

Hapja dhe mbyllja 

Video e dobishme

Dyer

Foto.1 Hapja dhe mbyllja 

Foto.2. Telekomanda: komandat.

Informacione themelore  

Foto.3. Konsol qendror: butonat për mbyllje 
qendrore.

Foto.4. Dorezë në derën e vozitësit: cilindër i 
fshehur për mbyllje.

në “Përshkrimi” në faqen 132

››› faqe 132  

Zhbllokimi ose mbyllja e derës së 
vozitësit

Mbyllja dhe zhbllokimi i automjetit me çelës
• Mbyllje: shtypni butonin >>>  Foto.2.
• Zhbllokimi: shtypni butonin >>> Foto.2.
• Zhbllokimi i derës pasme/ hapësira e 
bagazhit: shtypni butonin >>> Foto.2 ndërsa të 
gjitha sinjalet e automjetit shkurtimisht ndriço-
jnë. 
Mbyllja dhe zhbllokimi me ndërprerësin për 
mbyllje qendrore 
• Mbyllje: shtypni butonin  >>> Foto.3. 
Simboli  ndriçon të verdhë dhe kjo do të thotë 
se është aktivizuar. Asnjë derë nuk mund të 
hapet nga jashtë. Dyert mund të hapen vetëm 
nga brenda duke tërhequr dorezën e brendshme 
të derës.
• Zhbllokimi: shtypni sërish butonin >>> 
Foto.3. Simboli kthehet në ngjyrën origjinale.

Nëse ka defekt në sistemin e mbylljes qendrore, 
dera e vozitësit mund të mbyllet ose të hapet 
duke e kthyer çelësin në bravë.
Sipas rregullave, kur dera e vozitësit është e 
mbyllur manualisht dhe dyert e tjera janë të 
mbyllura. Kur zhbllokohen manualisht, hapet 
vetëm dera e vozitësit. Ju lutemi lexoni udhë-
zimet lidhur me sistemin e alarmit anti-vjedhje 
>>> faqe 138.
• Tërhiqni pjesën metalike të çelësit >>> 
faqe 130.
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Shënim

Sistemi i alarmit anti-vjedhje nuk 
aktivizohet kur automjeti zhbllokohet 
manualisht >>> faqe 138.

Informacione themelore  

Mbyllja e dyerve që nuk kanë një 
cilindër të derës
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Dera e pasme/ hapësira e bagazhit•Vendoseni çelësin në bravë nga doreza 
e derës >>> Foto.4 (shigjetë). Pastaj ngrejë  
kapakun lart.
•Vendoseni çelësin në cilindër për të zh-
bllokuar ose mbyllur automjetin.

Karakteristika të veçanta
•Sistemi i alarmit anti-vjedhje është aktiv 
kur automjeti është i zhbllokuar. Megjithatë, 
alarmi nuk do të aktivizohet >>> ⃝ në faqen 138.
•Pasi ta hapni derën e vozitësit, keni 15 se-
konda për të kyçur ndezjen. Pas 15 sekondave 
aktivizohet alarmi. 
•Kyçeni ndezjen. Imobilizuesi aktivizohet au-
tomatikisht pasi ndezja çkyçet. Telekomanda 
përdor kodimin elektronik që korrespondon 
me pajisjen e kontrollit të imobilizuesit në au-
tomjet dhe automatikisht çaktivizon sistemin 
e alarmit anti-vjedhje. Vetëm telekomandë e 
rregullt dhe origjinal mund të përdoret për të 
kyçur ndezjen.

Foto. 5 Mbyllje manuale e derës.

Foto.6 Dera e pasme: hapje nga jashtë.

Nëse paraqitet një defekt në sistemin për 
menaxhim të largët, dyert e automjeteve të cilat 
nuk kanë cilindër, duhet të mbyllen veçmas. 

Në pjesën e përparme të ulëses së pasagjerit 
ndodhet pajisje mekanike për mbyllje e cila 
është e dukshme vetëm pas hapjes së derës. 

* Tërhiqeni kapakun nga hapja.
* Vendoseni çelësin në hapje dhe kthejeni në të 
djathtë aq sa mund të shkonë (nëse dera është 
në anën e djathtë) ose në të majtë (nëse dera 
është në anën e majtë). 

Kur mbyllni derën, nuk mund ta zhbllokoni nga 
jashtë. Tërhiqeni dorezën e derës së brendshme 
për të zhbllokuar dhe hapur derën.

Sistemi i hapjes së derës së pasme punon me 
rrymë. Aktivizohet duke përdorur dorezën në 
kapakun e bagazhit.
Ky sistem mund ose nuk mund të funksionojë, 
varësisht nga gjendja e automjetit.
Nëse dera e pasme është e mbyllur, nuk mund 
të hapet; megjithatë, nëse është i hapur, kjo 
do të thotë se sistemi funksionon dhe dera e 
pasme mund të hapet.
Për të hapur / mbyllur shtypni butonin ose 
butonin  >>> Foto.2 në telekomandë.
Një paralajmërim shfaqet në tabelën instrumen-
tale  nëse dera e pasme është e hapur ose nuk 
është e mbyllur siç duhet. * Gjithashtu aktivizo-
het një sinjal akustik nëse bagazhi është i hapur 
derisa automjeti lëviz me shpejtësi më të madhe 
se 6 km / h (4mph)*.



• Hapja e derës së pasme: tërhiqni dorezën 
dhe ngrini atë >>> Foto.6. Dera e pasme 
automatikisht hapet.
• Mbyllja e derës së pasme: Mbajeni një 
nga dorezat në shtresën e jashtme dhe 
shtyni butësisht.

Informacione themelore  

Në hapësirën e bagazhit ka një gropë 
i cili siguron qasje në mekanizmin e 
hapjes në raste emergjente.

Hapja e derës së pasme nga hapësira e 
brendshme e bagazhit
Futni çelësin në hendekun dhe zh-
bllokoni sistemin për mbyllje duke e 
kthyer çelësin nga e djathta në të majtë 
siç paraqitet nga shigjeta >>> foto.7.

në Hapja dhe mbyllja në 
faqe 141

››› faqe 17  

Zhbllokimin manual i derës së pasme

Video e dobishme

Fig. 8  Hauba 

Hauba 

Foto.9. Tërhiqni dorezën e cila ndodhet 
pranë pedaleve.

Foto.10  Dorezë nën haubën.
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Foto.7  Zhbllokim manual i derës së pasme

Kjo lejon që automjeti të hapet nëse sistemi 
i mbylljes qendrore nuk funksionon (për 
shembull, nëse bateria është bosh).

Para se të hapni haubën, kontrolloni nëse 
fshirëset e xhamave janë vendosur në pozi-
cionin origjinal.

•  Hapni derën dhe tërhiqni dorezën nën tabelën 
instrumentale >>>  Foto.9  1.



në “ Informacione për sigurinë 
gjatë punës në hapësirën e 
motorit “ në faqe 263 

në “ Hapja dhe mbyllja e dritareve 
elektrike” në faqen 142

››› faqe 263  

Komandat për dritaret *

Informacione themelore  
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››› faqe 141  

Çatia panoramike *

në “Hyrje” në faqen 144

››› faqe 144  

Foto.12  Në hapësirën e brendshme të 
çatisë: butona për çati panoramike

Foto.11  Shfaqja e derës së vozitësit: 
komandat për dritaret

• Hapja e dritares: shtypni butonin.

• Hapja: shtypni butonin C prapa.
• Mbyllja: shtypni butonin D përpara.
• Për lakim: shtypni pjesën e pasme të butonit 
B.
• Ulje: shtypni pjesën e përparme të butonit A.

•   Për ta ngritur haubën, shtypni në të majtë të 
dorezës të vendosur nën mbulesën >>> Foto.10 2.     
Grepat për mbajtjen e haubës janë liruar.

•   Hiqeni dorezën e haubës dhe vendoseni në 
pjesën e shënuar rreth saj në haubën.

• Mbyllja e dritares: tërhiqni butonin.

Butona në derën e vozitësit
1. Dritare në derën e majtë përpara
2. Dritare në derën e djathtë përpara
3. Dritare në derën e pasme të majtë (vetëm në 
automjete me dritare të pasme elektrike)
4. Dritare në derën e pasme të djathtë (vetëm në 
automjete me dritare të pasme elektrike)
5. Ndërprerësi i sigurisë për çaktivizimin e 
butonave për dritaret elektrike të dyerve të 
pasme (vetëm në automjete me dritare të pasme 
elektrike)



Para se të filloni me 
menaxhimin e automjetit

Video e dobishme

Foto.13 Pamja 
e brendshme e 
automjetit

Vendosja manuale e ulëseve të përparme

Foto.14  Ulëse të përparme: vendosja 
manuale e ulëseve

1 Përpara / prapa: tërhiqni dorezën dhe 
lëvizeni ulësen përpara ose mbrapa
2 Ngritja / ulja: tërhiqni / shtyni dorezën.
3 Rregullimi i mbështetjes së ulëses:
Rregullimi i mbështetëses së ulëses: 
kthejeni rrotën, rregulloni animin dhe lironi 
rrotën. 

Informacione themelore  

në “Vendosja e ulëseve të 
përparme “ në faqe 154.

Rregullimi i mbështetësit të kokës 

Foto.15  Ulëse e përparme: rregullimi i 
mbështetësit të kokës.

• Për të ngritur ose ulur mbështetësin për 
kokën, shtypni butonin anësor 1 dhe lëvizeni 
lart ose poshtë në pozicionin e dëshiruar

në “ Rregullimi i mbështetësit 
të kokës në ulëset e përparme” 
në faqen 155

››› faqe 79, ››› faqe 155  

Lidhja e rripit të sigurimit

Foto.16  Vendosja dhe tërheqja e rripit të 
sigurimit nga butoni i metalit.
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››› faqe 82  

››› faqe 84  

Informacione themelore  

 në “Mirëmbajtja dhe përdorimi i 
tensionuesit e rripit “ në faqe 86

››› faqe 85  

Rregullimi i pasqyrave të jashtme

(L, majtas) dhe anën e pasagjerëve (R, 
djathtë) në pozicionin e dëshiruar.

  Mbylle e pasqyreve.

në “ Pasqyrat elektrike të 
jashtme “ *në faqe 154

››› faqe 153  

Rregullimi i timonit

në “ Rregullimi i pozicionit të 
timonit” në faqe 77

Foto.17  e pozicioni i saktë i rripit të sigurimit 
dhe mbështetësit të kokës, të vendosur nga 
ana e përparme dhe anësore.

Foto.18  Në derën e vozitësit: komandat për 
pasqyrën e jashtme.

Foto.19 Dorezë në pjesën e poshtme të majtë 
në shtyllën e timonit.

• Rregullimi i pozicionit të timonit: Tërhiqeni 
atë >>> Foto.19  1 dorezën poshtë, kthejeni 
timonin në pozicionin e dëshiruar dhe ngrini 
dorezën prapa derisa timoni nuk nalet.Rregullimi i pasqyrave të jashtme: Kthejeni 

butonin në pozicionin përkatës:

L/R Duke e kthyer butonin, rregulloni pasqyrat 
në anën e vozitësit

Për të vendosur rripin e sigurimit rreth 
shpatullave, së pari duhet të rregulloni lartësinë 
e ulëseve.

Pjesa për shpatulla të rripit të sigurisë duhet të 
vendoset në mes në asnjë mënyrë nëpër qafë. 
Rripi të sigurisë qëndron shtrirë në gjatësi dhe 
përshtatet në pjesën e sipërme të trupit.

Rripi për pjesën e poshtme të stomakut vendoset 
përmes legenit, asnjëher përmes stomakut. 
Rripi për pjesën e poshtme të stomakut qëndron 
shtrirë në gjatësi dhe siguron komoditet gjatë 
uljës.

Tensionuesit e rripit të sigurimit

Në rastin e goditjes ballore ose goditjes 
së pasme, rripat e sigurimit në ulëset e 
përparme tërhiqen automatikisht.
 Tensionuesi mund të aktivizohet vetëm 
një herë.



Sistemi i airbag-ëve të përparme
Video e dobishme 

Foto. 20   Pamja 
e brendshme e 
automjetit

Informacione themelore  

Airbag të përparëm

Foto.21 Airbag për vozitësin në timon.

Foto.22 Airbag  për pasagjerin në tabelën 
me instrumente.

Airbag-u i përparmë për vozitësin është vendo-
sur në timon >>> Foto.21, airbag-u i përparmë 
për pasagjerin është vendosur në tabelën 
instrumentale >>> Foto.22. Ato mund të njihen 
nga fjala AIRBAG.

Sistemi i airbagut të përparmë aktivizohet në 
rast të goditjes nga përpara. Pas aktivizi-
mit të sistemit, airbagët fryhen dhe mbushin 
hapësirën e timonit dhe tabelën instrumente >>> 
Foto. 21 >>>  Foto. 22.

Së bashku me  rripin e sigurimit, sistemi i 
airbagëve të përparëm  siguron mbrojtje shtesë 
nga  lëndimi në kokë
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Foto.23 Ndërprerës për sistemin e airbagëve 
të përparme 

Foto.24 Në mes të tabelës me instrumente:
drita e kontrollit në qendër të konsolës 
për çaktivizimin e sistemit të airbag-ut 
përpara.

Për të çaktivizuar sistemin e airbagëve të 
përparëm:

• Çkyçeni ndezjen.
• Çkyçeni ndezjen.
•  Hapni derën nga ana e pasagjerëve.
•  Futni çelësin në vrimën nga ndërprerësi për 
çaktivizim të sistemit të airbagut të përparëm 
>>> Foto. 23. Afërsisht ¾ e gjatësisë së çelësit 
do të depërtojnë në vrimën  - është më së                      
shumti se ku mund të shkojë.
• Rrotulloni me kujdes çelësin në pozicionin 

. Nëse keni vështirësi, kontrolloni që çelësi 
është futur në mënyrë të saktë deri ku të mund 
të shkojë.
• Mbyllni derën nga ana e pasagjerëve.
• Me ndezjen e kyçur, kontrolloni nëse drita e 
kontrollit  akoma ndriçon aty ku shkruan  

 në mes të tabelës me 
instrumente >>> Foto. 24.

dhe pjesën e sipërme të trupit të vozitësit 
dhe pasagjerit në rast të një goditje të rëndë 
frontale.

Dizajni i veçantë i airbag-ve siguron që një 
gjest të lirohet kur udhëtari bën presion mbi 
airbag-un. Në këtë mënyrë, koka dhe gjoksi 
janë të rrethuar dhe të mbrojtur nga airbag.

››› faqe 88  

Çaktivizimi i airbagë-ve të përparmë *
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Informacione themelore  

në “Aktivizimi dhe çaktivizimi i
sistemit të airbageve të përparme *” 
në faqe 91

››› faqe 90  

Sistemi i airbagëve anësorë *

Foto.25   Airbag anësore në ulësen e vozitësit.

Foto.26  Ilustrimi i airbag-it plotësisht të fryrë 
në anën e majtë të automjetit.



Airbag-ët anësorë janë të vendosura në 
mbështetësve për shpinë të ulëseve të 
përparme >>> Foto.25. Mund të identifikohet 
me fjalën „AIRBAG“ në pjesën e sipërme nga 
mbështetësit për shpinën.
Së bashku me rripat e sigurisë, sistemi i 
airbag-ve anësor siguron mbrojtje shtesë 
kundër dëmtimit të trupit të sipërm në rast të 
një goditje të rëndë frontale.
Në rastin e një goditjeje anësore, airbagët 
anësorë zvogëlojnë rrezikun nga lëndimi në 
pjesë të trupit të ndjeshëm ndaj goditjes. 
Përveç funksionit të tyre për të mbrojtur 
pasagjerët gjatë goditjes, rripat e jashtme 
të sigurisë së përparme dhe të pasme në të 
njëjtën kohë mbajnë udhëtarët në ulëset gjatë 
goditjes.

Informacione themelore  

Sistemi i airbag-ëve të perdeve *

në  ,, Airbagët anësorë në faqe 88

Foto.27  Pozicioni dhe ilustrimi i airbag-it 
të fryrë i airbag-ëve të perdeve- airbag për 
mbrojtjen e kokës.

në “ Airbag të perdeve “ në faqe 89.

Ulëse për fëmijë

Video e dobishme

Airbagët e perdeve, gjenden brenda 
kornizave në çatinë mbi dyert >>> Foto.27. 
Ajo mund të njihet nga fjala „AIRBAG“.
Hapësira e shënuar me ngjyrë të kuqe 
është i mbuluar nga airbag të perdeve kur 
është i fryer >>> Foto.27 (hapësirë për të 
fryrë). Për shkak të kësaj , asnjëherë mos 
vendosni sende në atë zonë >>>  në “ 
Airbag të perdeve “ në faqe 89.

Në rast të një goditje anësore, airbagët  e 
perdeve aktivizohen në anën e automjetit 
të ekspozuar ndaj goditjes.

Airbag të perdeve zvogëlon rrezikun e 
lëndimit e udhëtarëve në ulëset e përparme 
dhe pasme gjatë goditjes.

Foto.28 Pamja e 
brendshme e automjetit
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Informacione të rëndësishme për 
sistemin e airbag-ëve të përparme 

Foto.29  Ngjitëse për sistemin e airbag-
ve - versioni 1: në anën e pasagjerëve, 
mbrojtëse  për diellin A; dhe në kornizën e 
pasme nga dera e pasagjerëve B.

Foto.30 Ngjitëse për sistemin e airbag-ve 
- versioni 1: në anën e pasagjerëve, në 
mburojën për diellin A; dhe në kornizën e 
pasme nga dera e pasagjerëve B.

Ngjitësja me informacione të rëndësishme 
për sistemin e airbag-ëve të përparme 
është vendosur në mburojën nga dielli dhe 
/ ose në kornizën nga dera e pasagjerëve
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Informacione themelore  

në „Informacione të rëndësishme në 
lidhje me sistemin e airbag-ëve të 
përparme“ në faqe 92 

››› faqe 92  



Foto.31  Në ulëset e pasme: Instalime të mundshme për 
ulësen e fëmijës.

Vendosja e ulëses së fëmijës

Në Foto .31 A tregohet si vendoset ulësja e 
fëmijës me ndihmën e tendosës së rripit të 
poshtëm dhe tensionerit të sipërm. Në Foto 
.31 B tregohet si vendoset ulësja e fëmijës 
me ndihmën e rripit të pjesës së poshtme të 
stomakut nga ulësja e automjetit.

Rripi i poshtëm i stomakut mund të përdoret 
për vendosjen e ulëseve të fëmijëve nga një 
kategori universale e shënuar me shkronjën 
U në tabelën më poshtë.

•Për vendosjen e ulëses së fëmijës 
në ulësen e përparme të pasagjerit, pa 
rregulluar lartësinë e ulëses, është e 
nevojshme ta vendosni ulësen e pasagjerit 
të përparme ma mbrapa¹.

•Për vendosjen e ulëses së fëmijës në 
ulësen e përparme të pasagjerit, duke 

rregulluar lartësinë e ulëses, është e 
nevojshme që

ulësja e pasagjerit të përparme të jetë në 
pozicionin më të lartë dhe më të fundit¹.

Për të vendosur mirë ulësen e fëmijës në 
ulësen e pasme të automjetit, mbështetësja 
për pjesën e pasme të ulëses së përparme 
duhet të vendoset në mënyrë që të mos vijë 
në kontakt me ulësen e fëmijës, sidomos 
kur ulësja është vendosur në drejtim mrapa. 
Nëse ulësja është e pozicionuar me pamje 
në drejtim të lëvizjes së automjetit, atëherë 
mbështetësja për pjesën e pasme të ulëses 
së përparme duhet të vendoset në mënyrë 
që të mos vihet në kontakt me këmbët e 
fëmijës.
Për të rregulluar ulësen e pasagjerit, për 
të vendosur ulësen e fëmijës dhe për ta 

vendosur rripin e xhironit në pozicionin e 
duhur,
rregulloni mbështetësin për pjesën e pasme 
në ulësen e pasagjerit sa më shumë që 
mundeni më përpara¹.
Ulësja e fëmijës e kategorisë gjysmë- 
universal (gjatë vendosjes së ulëses së 
fëmijës, përdoret metoda për përforcimin 
me rripin e sigurisë nga ulësja e pasagjerit 
dhe mbështetësit) nuk duhet të vendoset 
në mes të ulëses së pasme sepse sipërfaqja 
është më e ulët se në pjesët e tjera dhe 
mbështetja do të zvogëlojë stabilitetin e 
ulëses së fëmijës.

Sistemet përfshijnë një sistem për 
vendosjen e ulëses së fëmijëve me rrip 
të sipërm për përforcim (Top Tether) dhe 
hallkat e poshtme për shtrëngimin e ulëses.

Informacione themelore  
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Gjatë vendosjes ose përdorimit e ulëses së fëmijëve, i kushtoni vëmendje rregullave aktuale ligjore dhe udhëzimeve nga prodhuesi.



Grupi sipas 
peshës trupore të 
fëmijës

Grupi 0 to 10 kg  

Grupi 0+ to 13 kg  

Grupi I 9 to 18 kg  

Grupi II 15 to 25 kg  

Grupi III 22 to 36 kg  

Informacione themelore  

Ulëse e (pasagjerit) përparmea)

Airbag e përparme 
i aktivizuar 

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

Airbag e përparme i 
çaktivizuar 

Pozicionet e uljes

 Uc)  

 Uc)  

 Uc)  

 UFc)  

 UFc)  

Ulëse e pasme 
anësore

U  

U  

U  

UF  

UF  

Ulëse e pasme e 
mesme

X: Pozicioni i ulëses nuk lejohet për fëmijët nga ky grup sipas peshës së trupit.
U: Të përshtatshme për ulëse të kategorisë universale të miratuara për përdorim në këtë grup sipas peshës së trupit.
UF: E pershtatshme për ulëse nga kategoria universale me pamje përpara, te aprovuara për përdorim në këtë grup sipas peshes trupore.

¹ Ulësja duhet të vendoset sipas udhëzimeve për përdorim dhe instalim dhe të prodhuesit dhe në përputhje me rregulloret lokale ose shtetërore.
² Ulësja nuk duhet të vendoset në mes të ulëses së pasme, pasi bëhet fjalë për ulëse të kategorisë gjysmë-universal të cilat përforcohen me ndihmë të rripit të poshtëm të 
stomakut të automjetit.
³ Ulëset pa rregullimin e lartësisë së ulëses duhet të vendosen deri në pozicionin më të ulët të mundshëm. Ulëset me rregullim të lartësisë së ulëseve duhet të përshtaten 
në pozicionin më të shpejtë dhe më të lartë.
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Vendosja e ulëses e fëmijëve me sistem ISOFIX dhe Top Tether *

Foto.32 hallkë e sigurisë së ISOFIX Foto.33 Pozicioni i hallkave  Top Tether.në pjesën 
e pasme të ulëses së pasme

Ulëset e fëmijëve mund të vendosen shpejt, 
thjesht dhe në mënyrë të sigurt të montohen 
në ulëset e pasme me sisteme ISOFIX dhe Top 
Tether *.

Dy hallkat ISOFIXjanë montuar në çdo ulëse të 
pasme. Në disa automjete, ato janë të përfor-
cuara në kornizat për montim të ulëseve, ndër 

të tjera në dysheme të ulëseve të pasme. 
Hallka ISOFIX ndodhen në mes të mbështetës-
es së prapme të ulëses dhe jastëk të ulëseve 
>>> Foto.32.
Hallkat Top Tether janë në anën e pasme të 
mbështetëses së pasme në ulëset e pasme 
(prapa mbështetëses së pasme dhe në baga-

zhin) >>> Foto.33.
Për të kuptuar qëndrueshmërinë e sistemeve 
ISOFIX në automjet, lexoni tabelën më poshtë.
Pesha e trupit e lejuar dhe informacione rreth 
madhësisë nga A deri në F janë të shënuara 
me etiketën në ulësen e fëmijëve me vërtetim 
universal ose gjysmë universal. 

Grupa sipas 
peshës 
trupore

Karrocë fëmijësh

Grupi 0 deri 10 kg  

Klasa 
sipas mad-
hësisë

F  

G  

 E  

Element i 
instaluar

 ISO/L1  

 ISO/L2  

 ISO/R1  

Ulëse e (pasagjerit)e përparme

Airbag i përparmë i 
aktivizuar

Airbag i përparmë i 
çaktivizuar

 X  

 X  

 X  

Pozicionet e sistemit  ISOFIX për montim të ulëses për fëmijë në automjet

 X  

 X  

 X  

Ulëse e pasme 
anësore

 X  

 X  

 IL  

Ulëse e pasme 
anësore

 X  

 X  

 X  »  
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Grupa sipas 
peshës trupore

Grupi 0+ to 13 kg  

Grupi I 9 to 18 kg  

Grupi II 15 to 25 kg 

Grupi III 22 to 36 kg  

Klasa 
sipas 
madhësisë

E  

D  

C  

D  

C  

B  

B1  

A  

 —-  

 —-  

Element i 
instaluar

 ISO/R1  

 ISO/R2  

 ISO/R3  

 ISO/R2  

 ISO/R3  

 ISO/F2  

 ISO/F2X  

 ISO/F3  

 —-  

 —-  

Informacione themelore  

Ulëse e (pasagjerit)e përparme

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

Pozicionet e sistemit  ISOFIX për montim të ulëses për fëmijë në automjet

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

Ulëse e pasme 
anësore

 IL  

 IL  

 IL  

 IL  

 IL  

 IUF/IL  

 IUF/IL  

 IUF/IL  

 —-  

 —-  

Ulëse e pasme 
anësore

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 —-  

 —-  

IUF: I përshtatshëm për sisteme për lidhje të fëmijëve ISOFIX me pamje të përballur nga një kategori universale e aprovuar për përdorim në këtë grup sipas peshës së trupit.
IL: Përshtatet në sisteme speciale ISOFIX për lidhje të fëmijëve nga  kategoritë “specifike për automjetin”, “të kufizuara” ose “gjysmë-universale”. Sistemi për lidhje të fëmijëve ISOFIX 
duhet të miratohet për modelin e veçantë të automjetit.
X: Pozicioni ISOFIX jo i përshtatshëm për sistemet për lidhje të fëmijëve ISOFIX t në këtë grup sipas peshës së trupit dhe / ose klasës së madhësisë.
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Airbag i përparmë i 
aktivizuar

Airbag i përparmë i 
çaktivizuar
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Montimi i ulëseve e fëmijëve me sistemin ISOFIX / i-Size dhe ISOFIX 

Figura 34 Unazat e sigurimit ISOFIX / iSize.

Ulëse e (pasagjerit) e përparme

 X  

Jeni të detyruar të ndiqni udhëzimet e 
prodhuesit të ulëses së fëmijës
•Hapni pjesën pas brazdes të shënuara për të 
arritur deri tek përforcimet >>> Foto.35.
•Përforcoheni ulësen e fëmijës ISOFIX / i Size 
në përforcimet derisa të dëgjoni një klik.

Nëse ulësja ka hallka përforcuese Top 
Tether,vendoseni ata në ankorimet përkatëse 
>>> Foto.36. Lexoni udhëzimet e prodhuesit.
•Tërhiqeni ulësen e fëmijës në të dyja anët për 
të kontrolluar se është përforcuar siç duhet.

Ulëse për fëmijë me sistemin “ISOFIX” dhe 
“Top Tether *” janë të ndjeshëm i shërbimit 
teknik.

Pozicionet për i-Size

i-U: Pozicioni i përshtatshëm për sistemet për lidhjen e fëmijëve me pamje përpara, miratuar nga një certifikatë ECE R1 29.
X: Pozicioni i papërshtatshëm për sistemet për lidhjen e fëmijëve miratuar nga një certifikatë ECE R1 29.

 X   i-U   X  
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Foto.34  hallkat ISOFIX / i Size për përforcim Foto.35 Ulëse e pasme: brazdë në përforcues

Airbag i përparmë i 
aktivizuar

Airbag i përparmë i 
çaktivizuar

Ulëse e pasme 
anësore Ulëse e pasme 

anësore



Sistemi për lidhjen e fëmijëve 
Top Tether me rripat e fiksimit 

Përforcimi i Top Tether* në pikat 
e sipërfaqes së fortë
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të udhëzimeve dhe nëse është e nevojshme, 
ngrini ose hiqni mbështetësin e kokës e 
ulëses së pasme).
•Tërhiqeni rripin dhe përforcoeni siç duhet 
në pikat e ulëses së pasme të sipërfaqes së 
fortë >>> Foto.36.
•Shtrëngoni mirë rripin sipas udhëzimeve të 
prodhuesit.
Lirimi i rripit
•Lirojini rripin duke ndjekur udhëzimet e 
prodhuesit.
• Shtypni bravën dhe lëshoni rripin nga 
sipërfaqja e fortë.

Ulëse të fëmijëve me sistem për lidhjenTop Tether 
kanë ankorë në ulësen e pjesëve të fiksimit të 
automjetit të vendosura në ulëset e pasme dhe të 
sigurojë forcë më të madhe.

Qëllimi i këtyre ankorave është të zvogëlojë 
lëvizjen e ulëses përpara në rast goditje dhe 
kështu të zvogëlojë rrezikun nga lëndimi i kokës 
kur goditet në brendësi të automjetit.
Përdorimi i sistemit Top Tether në ulëset me pamje 
në ulësen e pasme

Për momentin ka vetëm disa ulëse për fëmijët me 
pamje në ulësen e pasme të automjetit të cilat 
kanë sistem Top Tether. Ju lutemi lexoni me kujdes 
udhëzimet e prodhuesit të ulëses së fëmijës për ta 
rregulluar në mënyrë të saktë rripin.

Përforcimi i rripit për shtrëngim

•Ndiqni udhëzimet e prodhuesit për të zhvilluar 
rripin Top Tether.

•Rregulloni rripin nën mbështetësin e kokës në 
ulësen e pasme >>> Foto.37 (në varësi

Foto.36 Pozicioni i hallkave të Top Tether
në pjesën e pasme të ulëses së pasme.

Foto.36 Pozicioni i hallkave të Top Tether
në pjesën e pasme të ulëses së pasme.

në “Udhëzime për siguri” në 
faqe 93



Foto.38 Pozicione të bravës për ndezjen e
 automjetit

Nisja e automjetit

Bravë për ndezjen e automjetit

Informacione themelore  

Dritë dhe shikueshmëri

Video e dobishme 

Ndezje e automjetit: Futni çelësin në bravën 
për nisje dhe kyçeni ndezjen.
Mbyllja dhe zhbllokimi i timonit
• Mbyllja e timonit: Hiqeni çelësin nga brava 
për nisje dhe lëvizni timonin përderisa nuk 
ndalohet. Tek automjetet me një transmision 
automatik, transmisionin duhet të vendosni 
në pozicionin P që të hiqni çelësin.Sipas 
nevojës,shtypni bravën e dorezës dhe përsëri 
lirojeni atë.
• Zhbllokimi i timonit: Vendosni çelësin në 
bravën për nisje dhe njëkohësisht drejtojeni 
atë me timonin në drejtim të shigjetave. Nëse 
nuk mund ta ktheni timonin është për shkak 
se ai është i mbyllur.

Kyçja / çkyçja e ndezjes, rinxehje e ndërpre-
rëseve
• Ndërprerës i kyçur për ndezjen:
Kthejeni çelësin në pozicionin 2
• Ndërprerës i çkyçur për ndezjen:
Kthejeni çelësin në pozicionin 1.
• Automjete me motor dizel: ndërprerësit 
ngrohet kur ndezja është e kyçur.
Ndezja e motorit
• Transmision manual: shtypni tufëzën deri 
në fund dhe vendosni dorezën e zgjedhësit 
në pozitë neutrale (ler).
• Transmision automatik: shtypni frenën dhe 
vendosni dorezën e zgjedhësit në pozicionin 
P ose N.
• Kthejeni çelësin në pozicionin 3. Çelësi do 
të kthehet automatikisht në pozicionin 2. 
Mos shtypni pedalin për gazin.
Start-Stop ndërprerësi për ndezjen e motorit *
Kur ndaloni automjetin dhe lironi tufën, ndër-
prerësi Start-Stop e çkyçë motorin. Ndezja 
mbetet e kyçur.

Ndërprerës për dritë

në “Pozicione të bravës për 
ndezjen e automjetit” 
në faqe 175
››› faqe 175  

Foto.39 Tabelë me 
instrumente

Foto.40 Tabela me instrumente: ndërprerës
për dritë

• Rrotulloni ndërprerësin në pozicionin e 
dëshiruar >>> Foto.40.
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Simbol Nndezje e çkyçur Ndezje e kyçur

Dritat e mjegullës, 
dritat e pozicionit 
të çkyçura

Dritat e ndezura 
ose ndriçimi i 
përditshëm i kyçur

Kontrolli automatik 
i dritave të 
pozicionit dhe 
dritat e ditës

Dritë e ditës e kyçur

Dritë e mesme e 
kyçur

Dritat “Coming 
home” dhe 
“Leaving home” 
mund të kyçen.

Dritat anësore të 
kyçura

Dritë e mesme-e 
çkyçur

Informacione themelore  

Sinjalizue dhe dorezë për dritë (të 
mesme) të gjatë 

Foto.41 Sinjalizue dhe dorezë për dritë (të 
mesme) të gjatë

Foto.42 Tabela me instrumente: ndërprerës 
për sinjalizuesit paralajmërues.
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››› faqe 146  

Sinjalizuesit paralajmërues

Dritë e përparme: lëvizni ndërprerësin në 
pozicionin e parë të pozicionit AUTO, ose .

Dritë e pasme: lëvizni krejtësisht ndërprerësin 
nga pozicionet AUTO, ose .

Çkyçje e dritave: tërhiqni ndërprerësin ose 
rrotullojeni në pozicionin 0.

Lëvizni dorezën në pozicionin e dëshiruar:
1 Sinjali i djathtë: lëvizni dorezën lart (ndezja 
e çkyçur)
2 Sinjali i majtë: lëvizni dorezën poshtë 
(ndezja e çkyçur)
3 Dritë e mesmee kyçur: drita e kontrollit  
ndriçon në tabelën instrumentale
4 Dritë e gjatë: kyçet duke shtypur dorezën. 
Drita e kontrollit ndriçon.
Lëviz dorezën poshtë për të çkyçur.

Sinjalizuesit paralajmëruese kyçen në 
situatat e mëposhtme:
• Kur lëvizni nëpër trafik në ndalesë
• Në rast emergjence
• Kur automjeti është i prishur
• Kur tërhiqni një automjet tjetër ose kur 
tërheqin automjetin tuaj

në „Sinjalizues dhe dorezë për 
dritë të gjatë (të mesme) “ në 
faqe 148
››› faqe 147  

në “Sinjalizuet paralajmërues 
“ në faqe 150

››› faqe 150  



Dritë e brendshme Buton

Informacione themelore  

Funksion

Kyçje/ çkyçje e dritave të leximit

Lëvizni dorezën në pozicionin e dëshiruar:

0  

Komandat e dritës mund të ndryshojnë në 
varësi të modelit të automjetit.

Foto.43 Konsol i tavanit: dritë e brendshme 
përpara

Buton Funksion

Çkyçje e dritës së brendshme

 
Kyçje e dritës së brendshme

Kyçja dhe çkyçja automatike e dritës së 
brendshme gjatë kontaktit me derën.
Drita e brendshme automatikisht kyçet kur 
automjeti është i hapur, dera e hapur ose 
çelësi i hequr nga brava.
Drita çkyçet pas pak sekondash pas 
mbylljes së dyerve, automjeti do të mbyl-
let ose ndezja do të kyçet.

››› faqe 150  

Fshirëset e përparmë dhe gomat e 
fshirësit

Foto.44 Menaxhimi me dorezën për fshirësit e 
përparme dhe fshirësit e xhamit të pasëm

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

në „ Fshirëset e përparmë dhe goma e 
fshirësit“ në faqën 152

››› faqe 152  

››› faqe 73  
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Fshirëse e përparme e çkyçur.

Intervale të ngadalshme

Intervale të vazhdueshme

Intervale të shkurtra.  Shtypni shkurtim-
isht për fshirje të shkurtër.

Fshirje automatike. Fshirëse e përparme 
aktivizohet duke e shtyrë dorezën përpara 
dhe në të njëjtën kohë fshirësi fillon të 
funksionojë.

Intervale për fshirëset në xhamin e 
pasëm. Fshirësi fshin xhamin mesatarisht 
çdo gjashtë sekonda.

Fshirëse e dritares së pasme aktivizohet 
duke shtypur dorezën dhe në të njëjtën 
kohë fshirësi fillon të funksionojë.

Intervali i pastrimit të fshirësit. Mekoman-
dën >>> Foto.44 rregulloni intervalin (për 
automjetet që nuk kanë sensorë të shiut) 
ose ndjeshmërinë e sensorit të shiut.



Numri i menusë në dispozicion dhe 
emrat e opsioneve varen nga pajisjet 
elektronike dhe pajisjet e automjetit.
•Kyçeni ndezjen.
•Nëse sistemi i informacioneve është i 
çkyçur, kyçeni atë.
•Shtypni butonin / MENU (menu) 
dhe pastaj shtypni butonin VEHICLE 
(Automjet) >>> Foto.45.

ose shtypni butonin /CAR për të ardhur 
në menynë VEHICLE >>> Foto.46.
•Shtypni butonin për të hapur menunë 
Vehiclesettings (Cilësimet e automjetit).
•Për të zgjedhur një funksion nga 
menyja, shtypni butonin përkatës.
Kur fusha në butonin me funksione 
shënohet , kjo do tëthotë se funksioni 
është aktivizuar.

Për t’u kthyer në menunë e përdorur më 
pare, shtypni butonin .
Ndryshimet që bëni duke përdorur 
menutë ruhen automatikisht pas 
mbylljes së menutë.

Easy Connect (Aplikimi për mbikëqyrjen e funksionimit të motorit dhe automjetit)

Rregullimet e menysë e automjetit (CAR Menu)
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Foto.45 Easy Connect: Menu kryesore Foto.46 Easy Connect: CAR menu (menuja 
e automjetit)
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Menu Nënmenu Rregullimet e mundshme Përshkrim

ECS (Sistem për kontrollin elektronik të stabilitetit 
të automjetit)

Aktivizimi i sistemit për kontroll elektronik të stabilitetit të automjetit
>>>faqe 183

Gomat

Sistemi për të kontrolluar gomat Kalibrim >>>faqe 287

Gomat e dimrit Aktivizimi dhe çaktivizimi i sistemit kontrolli për shpejtësinë. Vendosja e vlerës së 
sistemit për kontroll të shpejtësisë

>>>faqe 280

Dritat

Sistemi ndihmës për ndriçimin Ndihmë për dritë, funksioni i autostradës, kohëzgjatja e dritës së kyçur, vendosja 
e games së dritës së gjatë, kyçja e dritës automatike kur bie shi, sinjalizimi 
njëfishtë, regjimi i udhëtimit

>>>faqe 146,
>>>faqe 149

Ndriçimi i brendshëm në automjet Vëllimi i dritës në tabelën instrumentale dhe të kontrollit >>>faqe 150

Funksionet„Coming home“dhe „Leaving home“ Kyçeni kohën e funksioneve „Coming home“ „Leaving home“ >>>faqe 148

Sistemet ndihmëse të vozitësit

ACC Sistem për rregullimin autonome të 
distancës

Aktivizimi / çaktivizimi: mbajtja e distances gjatë menaxhimit
>>>faqe 216

FrontAssist (Sistem për mbykqyrje të mjedisit dhe 
ndihmë për parandalimin e një përplasje frontale)

Aktivizimi / çaktivizimi:  sistem për mbykqyrje të mjedisit dhe ndihmë 
për parandalimin e përplasjes frontale, goditje, funksion për frenim të 
jashtzakonshëm, paralajmërim për distacën e automjetit

>>>faqe 212

Sistem për ndjekjen e zgjimit të vozitësit Aktivizimi dhe çaktivizimi >>> faqe 227

Parkim dhe manovrim Rregullimet e parkimit dhe manovrimit Aktivizim automatik, madhësia e pjesës së përparme të automjetit, sinjali i 
zëshëm për pjesën e përparme, madhësia e pjesës së pasme të automjetit, sinjali 
i zëshëm për pjesën e pasme, vendosja e lartësisë së sinjalit akustik.

>>> faqe 232

Ndriçim i ambientit Kyçje dhe çkyçje, rregullimin e nivelit të shkëlqimit, efektet e ngjyrave >>>faqe 151

Pasqyrat dhe fshirëset

Pasqyrat Palosje pas parkimit >>> faqe 153

Fshirëset Aktivizimi dhe çaktivizimi i fshirjes automatike të xhamave në rast shiu, fshirja e 
xhamave kur automjeti kthehet prapa

>>>faqe 33

Hapje dhe mbyllje Dritare elektrike Hapja e të gjitha dritareve, ose vetëm të vozitësit >>>faqe 143

Sistem për mbyllje qëndrore Zhbllokim i dyerve, mbyllje automatike kur vozisni >>>faqe 132

Tabela me instrumente Konsumi aktualë, konsumimi mesatar, mbushje e karburantit, ECO këshill, koha e 
udhëtimit, kilometrazhi, shpejtësia mesatare, ekran për kontrollin e shpejtësisë, 
temperatura e vajit, temperatura e lëngjeve për ftohje, rivendosjen e të dhënave 
kur vendosen intervalet, detektor për njohjen e shenjave të komunikacionit

>>> faqe 38

Data dhe koha Koha, zgjedhja zonën kohore, formati i kohës, data, formati i datës >>> faqe 119
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Menu Nënmenu Rregullimet e mundshme Përshkrim

Njësitë Distanca, shpejtësia, temperatura, volumi, konsumi i karburantit, konsumi i GNC, konsumi i energjisë, 
presioni

Servis Numri i shasisë, data për servisin e ardhshëm, data e ndryshimit të vajit >>> faqe 43

Cilësimet e fabrikës

Universale Rifuteni sërish të gjitha intervalet

Individuale Rifuteni sërish të gjitha vendosjet për dritat, sistemi ndihmës i vozitësit, parkimi dhe manovrimi, ndriçimi 
pasme, pasqyrat dhe fshirëse, hapja dhe mbyllja, tabela me instrumente
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Sistem me informacione për 
vozitësin

Hyrje

Me ndezje të kyçur, mund të lexoni 
funksionet e ndryshme të shfaqura në ekran 
duke shikuar përmes menutë.
Në automjete me një timon multifunksional, 
me ekran multifunksional mund të 
udhëheqni me butonat e timonit.
Numri i menutë që shfaqen në ekranin e 
tabelës me instrumente ndryshon në varësi 
nga elektronika dhe pajisjet e automjetit.
Programimi ose ndryshimi i funksioneve 
shtesë, varësisht nga pajisjet në automjet, 
kryen nga punëtori e specializuar. SEAT 
rekomandon servisin e saj të autorizuar.
Disa opsione në meny mund të lexohen 
vetëm kur automjeti është në ndalesë.
Nëse në ekran shfaqet paralajmërim me 
përparësi 1, menutë nuk mund të lexohen 
>>> faqe 41. Disa mesazhe paralajmëruese 
mund të konfirmohen dhe fshijen duke 
shtypur butonin në dorezën e fshirësit ose 
në butonin multifunksional të timonit.
Sistemi me informacione (varësisht nga 
pajisjet në automjet) gjithashtu i siguron 
dhe të dhënat e mëposhtme:

Të dhënat për menaxhim >>> në faqën 38
MFD nga nisja

•MFD nga mbushja e karburantit
•MFD për llogaritjen totale

Sistemet ndihmëse>>> faqe 40
Navigacioni >>> Broshurë për sistemin e 
navigimit
Telefon >>> Broshurë për radio ose >>> 
Broshurë për sistemin e navigimit .
Statusi i automjetit >>> lexoni në faqen 34

       PARALAJMËRIM 

Edhe neglizhenca më e vogël mund të çojë në 
një aksident, me rrezikun e lëndimit.
* Mos e përdorni tabelën me instrumente 
gjatë vozitjes.

Përdorimi me menutë në tabelën 
me instrumente

Foto.47  Dorezë e fshirësit: komandat

Foto.48  Ana e djathtë e timonit multifunksional: 
komandat

Sistemi me informacione për vozitësin menaxhohet 
me ndihmën e komandave të cilat janë të vendosura 
në timon multifunksional >>> Foto.48 ose me 
dorezën e fshirësit >>> Foto.47 (nëse automjeti nuk 
ka timon multifunksional).
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Zgjedhja e menysë

Menu  Funksioni

Funksioni

Driving 
data (Të 
dhënat për 
vozitjen)

Telephone 
(Telefon)

Vehicle 
status 
(Statusi i 
automjetit)

Assist 
systems 
(Sistemet 
ndihmëse)

Navigation* 
(Navigim *)

Audio 
(Audio)

Informacione dhe konfigurimet e 
mundshme në ekranin multifunksional  
>>> faqe 38, >>> faqe 123.

Informacione dhe konfigurime të 
mundshme për parainstalimin e 
telefonit celular >>> Broshurë për 
Radio ose >>> Broshurë për sistemin 
e Navigimit

Ekrani multifunksional tregon vlera të ndryshme për 
udhëtimin dhe konsumin.
Ndryshimi i regjimeve të funksionimit në ekran në ekranin 
multifunksional

• Automjete pa  timon multifunksional: Shtypni në ndër-
prerësin për sinjal në dorezën e fshirësit  >>> Foto.47.
• Automjete me timon multifunksional: Kthejeni butonin 
>>> Foto.48.

Memorie e ekranit multifunksional
Ekrani multifunksional është i pajisur me tre memorie 
që funksionojnë automatikisht:  MFD nga nisja, MFD nga 
mbushja e karburantit dhe MFD e llogaritjes totale. Në 
ekran mund të lexoni se cili lloj i memories është duke 
u shfaqur.

Ai jep paralajmërime ose informacione 
dhe komponentët e tjerë të sistemit, 
varësisht nga pajisja >>> faqe 123.

Informacione dhe konfigurimet e 
mundshme të sistemit ndihmës të 
vozitësit >>> faqe 40.

Stacionet shfaqen në radio.
Zgjidhni një këngë nga CD. Zgjidhni 
emër në regjimin Media  >>> Broshurë 
për Radio ose >>>  Broshurë për 
sistemin e Navigimit 

Kur aktivizohet një udhërrëfyes i 
rrugës, drejtimet e lëvizjes dhe penge-
sat shfaqen në afërsi.
Nëse udhërrëfyesi nuk është i 
aktivizuar, do të shfaqet busulla dhe 
emri i rrugës në të cilën po lëvizni >>> 
Broshurë për sistemin e Navigimit.
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Menu  

Të dhënat për udhëtimin

Hapja e menysë kryesore
•Kyçeni ndezjen.
•Nëse shfaqet një mesazh ose piktogram, 
shtypni butonin >>> Foto.47 1 në dorezën fshirësit 
ose në butonin në timonin multifunksional >>> 
Foto.48.
•Nëse përdorni dorezën e fshirësit: për të 
shfaqur ekranin kryesor ose të ktheheni te 
menyja kryesore nga një tjetër meny, mbani 
poshtë ndërprerësin >>> Foto.47 2.
•Nëse përdorni timon multifunksional: lista e 
menysë kryesore nuk shfaqet. Për të kërkuar 
përmes menysë kryesore shtypni disa herë në 
butonat >>> >>> Foto.48.

Zgjidhje e nënmenusë
•Shtypni ndërprerësin për sinjal >>> Foto.47 
2 në dorezën e fshirësit lart ose poshtë ose 
rrotulloni butonin e timonit multifunksional >>> 
Foto.48 përderisa opsioni i kërkuar nuk shfaqet 
në meny.
•Opsioni i zgjedhur shfaqet midis dy linjave 
horizontale.
•Për të zgjedhur një opsion ga nënmenu, shtypni 
butonin >>> Foto.47 1 në dorezën e fshirësit ose 
në butonin në timon multifunksional >>> Foto.48.

Bërja e ndryshimeve sipas menysë
•Bëni ndryshimet e dëshiruara me ndërprerësin 
për sinjal përfshirë përmes

dorezës të fshirësit ose butonin për rrotulluesin 
e timonit multifunksional. Për të rritur ose 
ulur vlerat shpejt, kthejeni rrotulluesin sa më 
shpejtë që mundeni.
•Shënojeni ose konfirmoni zgjedhjen me 
butonin >>> Foto.47 1 në dorezën e fshirësit ose 
butonin në timonin multifunksional >>> Foto.48.



Funksioni

Funksioni

Funksioni

MFD from 
departure
(Ekran mul-
tifunksional 
nga nisja e 
automjetit)

MFD total 
calculation 
(Ekran 
multifunk-
sional për 
llogaritjen 
totale)

MFD from 
refueling
(Ekran mul-
tifunksional 
nga mbushja e 
karburantit)

Current  fuel 
consumption
(Konsumi i 
menjëhershëm i 
karburantit)

Average fuel 
consumption
(Konsumi 
mesatar i 
karburantit)

Operating 
range
(Gamë )

Travelling 
time
(Koha e 
udhëtimit)

Journey
(Udhëtim)

CNG quality 
(Cilësi CNG)

Average speed
(Shpejtësia 
mesatare)

Digital dis-
play of speed
(Shfaqja e 
shpejtësisë 
digjitale)

Thekson dhe ruan vlerat e udhëtimit 
dhe konsumin e karburantit nga 
momenti i ndezjes  së motorit derisa 
të shuhet. 
Nëse udhëtimi vazhdon në më pak se 
2 orë pas fikjes  së motorit, të dhënat 
e reja i shtohen të dhënave tashmë 
të shkallëzuara në memorjen. 
Memoria fshihet automatikisht nëse 
udhëtimi është ndërprerë për më 
shumë se 2 orë

Tregon dhe ruan vlerat e udhëtimit 
dhe konsumin e karburantit. 
Memoria fshihet pas çdo mbushje të 
karburantit.

Memoria regjistron vlerat për një 
numër të caktuar të udhëtimeve të 
pjesshme deri në një total prej orëve 
19 dhe 5 minuta ose 99 orë dhe 59 
minuta ose 1999.9 km ose 9999 km 
në varësi të modelit të tabelës me 
instrumente. Duke arritur ndonjë 
nga këto kufizime¹, memoria fshihet 
automatikisht dhe ri-llogaritet nga 0

Ekrani me të dhëna për punët aktu-
ale të konsumit të karburantit funk-
sionon gjatë udhëtimit - e shprehur 
në litra / 100 km; me motor të 
kyçur dhe automjeti në gjendje të 
palëvizshme, në litra / orë.

Pas ndezjes së motorit, konsumi 
mesatar i karburantit në litra / 100 
km do të shfaqet në ekran pas 300 
metrave të fundit të kaluara. Përn-
dryshe, shfaqen linja horizontale. 
Vlerat ndryshojnë çdo 5 sekonda. 

Tregon distancën mesatare në km 
që mund të kalohet me pjesën 
tjetër të karburantit në rezervuar, 
me kusht që shpejtësia e lëvizjes 
të mos ndryshohet / të ruhet 
shpejtëia e lëvizjes. Llogaritja 
bazohet në konsumin aktual të 
karburantit.

Tregon orë (h) dhe minuta (min) të 
shpenzuara pas ndezjes të motorit.

Tregon kilometrazhin e kaluar pas 
ndezjes së motorit.

Sa herë që karburanti mbushet, 
cilësia e gazit natyror konfirmohet 
automatikisht dhe shfaqet pas 
ndezjes të motorit.

Shpejtësia mesatare shfaqet 
në ekran pas kalimit të 100 
metra. Përndryshe, shfaqen linja 
horizontale. Vlerat ndryshojnë çdo 
5 sekonda.

Tregon shpejtësinë aktuale në 
formatin digjital.

Transfer nëpërmjet memorieve kur ndezja është e kyçur 
dhe memories e shfaqur
Shtypni butonin në dorezën e fshirësit ose në butonin 
në timonin.

Fshirja manuale e memorjes 
• Zgjidhni memorjen që dëshironi të fshini.
• Mbajeni butonin të timonit multifunksional ose prap 
shtypni për reth 2 sekonda në butonin .

Personalizimi i ekraneve 
Në aplikacionin Easy Connect, mund të specifikoni se cili 
lloj i ekranit MFD shfaqet në tabelën e instrumentit me 
ndihmën e butonit ose butonit >>> faqe123.

 Shfaqje e shkurtër e të dhënave
Menu  

Menu  

Menu  

Informacione themelore  

»  

39  



Informacione themelore  

Ruajtja e shpejtësisë me paralajmërim për 
shpejtësinë
• Zgjidhni fushën Speed warning at --- km / h 
(--- mph) (Paralajmërim për shpejtësinë --- --- 
km / h (---mph)).
• Shtypni butonin të dorezës për fshirëset ose 

Ekran me status të automjetit

Menuja e sistemeve ndihmëse
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Haubë, dera e pasme dhe dyert
 e hapura

Foto.49 : haubë e hapur; B: dera e pasme e 
hapur; C: dera e përparme në të majtë e hapur; 
D: dera e pasme në të djathtë e hapur.

Kur ndezja është e kyçur ose gjatë vozitjes, 
nëse hauba, dera e pasme ose dyert janë të 
hapura në ekranin e tabelës instrumentale, 
shfaqet tregues (siç tregohet në ilustrimet 
sipër) ndjeket me një sinjal me zë. Ekrani mund 
të dallohet në varësi të tabelës me instrumente.

Menu Funksioni

Speed warning at 
--- km/h or Speed 
warning at
--- mph
(Paralajmërimi i 
shpejtësisë për km / 
h ose Paralajmërimi i 
shpejtësisë në mph)

Nëse tejkalohet shpejtësia (midis 
30-250km / h ose 19-155 mph), 
vijon sinjal akustikt dhe vizual.

Oil temperature
(Matës i temperatures 
së vajit të motorit)

Shfaqja digjiitale e temperaturës 
e lëngut në motor.

Coolant temperature 
gauge
(Matës për lëngun për 
ftohje të motorit)

Shfaqja dixhitale e temperaturës 
aktuale e lëngut për ftohje.

Convinience consumers
(Konsumi shtesë)

Informacione për konsumin 
themelore të automjetit.

Eco tips
(Këshilla për mbrojtjen 
e mjedisit)

Këshilla se si të kurseni 
karburant.

Reset data „when 
setting off“
(Rivendosja e 
të dhënave “kur 
instrumentet nuk 
rregullohen”)

Vendosni përsëri të dhënat e 
udhëtimit.

„Reset data for „total 
calculation“
(Rivendosje e 
të dhënave për 
“llogaritjen totale”)

Rivendosni sërish të dhënat e 
“konsumit total”.

Menu Funksioni

ACC  
(Sistem për 
kontroll  autonom të 
menaxhimit)

Rregullimi automatik i distancës  
>>> faqe 216.

Front Assist 
(Sistemi për vëzhgim 
të mjedisit dhe 
parandalimin e goditjes 
ballore)

Kyçje dhe çkyçje e sistemit për 
mbikëqyrje >>> faqe 212.

Fatigue detector*
(Detektori i lodhjes) *

Kyçje dhe çkyçje e sistemit për 
ndjekje të zgjimit të vozitësit 
(rekomandohet pauzë) >>> 
faqe 227.

në butonin  të timonit multifunksional për të 
ruajtur shpejtësinë aktuale dhe të aktivizoni 
paralajmërimin.
• Që ta çkyçni sistemin: rregulloni shpejtësinë 
e dëshiruar brenda 5 sekondave me ndihmën 
e ndërprerësit të dorezës për fshirëset ose  
rrotulloni butonin e timonit multifunksional. 
Pastaj, shtypni përsëri në butonin  ose  ose 
prisni disa sekonda. Shpejtësia është ruajtur 
dhe paralajmërimi aktivizohet
• Për ta çkyçur sistemin: shtypni në butonin  
ose . Shpejtësia e ruajtur është fshirë.



Mesazhet paralajmëruese dhe 
informative

Ekran për temperaturën e 
jashtme

Foto.50  Tabelë me instrumente: treguesi për 
ndryshimin e shpejtësisë (transmetim manual).

Kur temperatura jashtë është nën + 4 ° C (+ 39 ° 
F), shfaqet simboli (paralajmërim për rrezik nga 
ngrica). Fillimisht simboli sinjalizon, por pastaj 
ndriçon deri sa temperatura e jashtme arrin mbi 
+ 6 ° C (+ 43 ° F) >>> në “Hyrjet për ekranin”, në 
faqe 119.

Kur automjeti është në ndalesë, ose është i 
drejtuar me shpejtësi të ulët, temperaturat e 
shfaqura mund të jenë më të larta se tempera-
turat aktuale të 

Rekomandim për ndryshimin e shpejtësisë 

Gjatë kohës së vozitjes, tabela me instrumente 
në automjete mund të tregojë një ndryshim në 
shpejtësisë së automjetit për të kursyer kar-
burant >>>  faqe 197.

istemi kryen kontrollime mbi disa komponentë 
dhe funksione kur ndezja është e kyçur dhe 
derisa automjeti është në lëvizje. Defektet në 
funksion shfaqen në ekran si simbolet në të 
kuqe ose ngjyrë të verdhë, si mesazhe në ekra-
nin e tabelës me instrumente (>>> faqe 122 dhe 
faqe 47) ose në disa raste, paralajmërime me 
zë. Ekrani dallohet në varësi të tabelës me in-
strumente të ndërtuara në automjet. 

››› faqe 118  

Informacione themelore  

››› faqe 122  

Treguesi për ndryshimin e shpejtësisë
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Ilustrim Shikoni >>> Foton 49

A Ndalo automjetin! 
Hauba është e hapur ose nuk 
është mirë e mbyllur >>> faqe 263.

B

Ndalo automjetin!
Dera e pasme është e hapur 
ose nuk është mirë e mbyllur 
>>> faqe 16.

C,D

Ndalo automjetin!
Dera e automjetit është e hapur 
ose nuk është mirë e mbyllur >>> 
faqe 132.

Paralajmërimi i shkallës së 1 (simbol i kuq)

Simboli sinjalizon ose ndriçon; pjesërisht ndjeket me një 
sinjal me zë.
Ndalo automjetin! Është e rrezikshme >>>  në „ Simbolet 
paralajmëruese “ në faqën 122!
Kontrolloni pjesën e dëmtuar dhe riparoni atë. Nëse është e 
nevojshme, kërkoni ndihmën nga stafi i specializuar.

Paralajmërimi i shkallës së 2 (simbol i verdhë)

Simboli sinjalizon ose ndriçon; pjesërisht ndjeket me një 
sinjal me zë.
Dekekt ose lëngje që janë nën nivelin e lejuar mund 
të shkaktojnë dëme në automjet! >>>   në „Simbolet 
paralajmëruese “ në faqën 123.
Kontrolloni pjesën e dëmtuar dhe riparoni atë. Nëse është e 
nevojshme, kërkoni ndihmën nga stafi i specializuar.

Teksti informativ

Informacione në lidhje me proceset e ndryshme që ndodhin 
në automjet.
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Shënim 

• Nëse fshehni një këshillë të ruajtur, do të 
rishfaqet kur të kyçni përsëri motorin.
• Këshillat e ruajtura nuk shfaqen në të gjitha 
situatat por pas një kohe të caktuar.

Ekran për temperaturën e vajit 
në motor

Konsumi shtesë

Pajisje për paralajmërim të 
shpejtësisë

Këshilla për kursim

Motori arrin temperaturën e kërkuar kur në 
kushte normale lëvizëse temperatura e vajit 
është ndërmjet 80 ° C (178 ° F) dhe 120 ° C 
(248 ° F). Nëse motori punon më shumë dhe 
temperatura e jashtme është e lartë, tempera-
tura e vajit të motorit mund të rritet. Ky nuk 
është problem derisa drita për paralajmërim >>> 
tabela në faqe 48 ose >>> tabela në faqe 48 nuk 
shfaqen në ekranin.

Automjetet pa timon multifunksional

• Shtypni në ndërprerësin >>> Foto.47. 2 derisa 
të shfaqet menyja kryesore. Zgjidhni Driving 
data (të dhëna për vozitjen). Me butonin 2, 
shkoni te matësi për temperaturën e vajit.

Automjete me timon multifunksional

• Zgjidhni nënmenu Driving data (të dhëna 
për vozitjen) dhe rrotuloni butonin derisa nuk 
shfaqet ekrani i matjes së temperaturës së vajit 
në motor.

• Menaxhimi me dorezën për fshirëse *: 

Shtypni në ndërprerësin >>> Foto.47 2 derisa të 
shfaqet menyja kryesore. Zgjidhni pjesën Driv-
ing data (të dhëna për vozitjen). Me ndërprerësin 
shkoni në shfaqje Convenience consumers (kon-
sum shtesë).

• Menaxhimi me timonin multifunksional *: me 
butonat ose zhgjidhni  Driving data (të dhëna për 
vozitjen) dhe hyni me OK. Kthejeni butonin në të 
djathtë derisa teksti të shfaqet në ekran Conveni-
ence consumers (konsum shtesë).

Përveç kësaj, një grafik do t’ju informojë për sasi-
në aktuale të instrumenteve shtesë.

Pajisja për paralajmërim të shpejtësisë parala-
jmëron vozitësin  kur është tejkaluar vendosja 
e shpejtësisë së caktuar prej 3km / h (2 mph). 
Në tabelën e instrumentit aktivizohet një sinjal 
akustik, kyçet drita dhe shfaqet mesazh me tekst 
Speed limit exceeded (shpejtësia e tejkaluar!) 
Drita për paralajmërim çkyçet kur shpejtësia 
zvogëlohet nën kufirit maksimal të ruajtur.

Programa për paralajmërim për shpejtësinë e 
tejkaluar preferohet nëse doni të kujtoni për 
shpejtësinë maksimale, për shembull kur udhë-
toni në vend me kufizime të ndryshme të shpe-
jtësisë ose për shpejtësinë maksimale në kushte 
dimri.

Vendosja e paralajmërimit për shpejtësinë 

Mund të përdorni radio ose aplikacionin Easy 
Connect *( Aplikimi për mbikëqyrje e funksion-
imit të motorit dhe automjetit) për të vendosur, 
ndryshimet ose të anuloni paralajmërimin për 
shpejtësinë e tejkaluar.

• Automjetet me radio: shtypni në butonin > 
pastaj zgjidhni Driver assistant >Speed warning. 
(ndihmë e vozitësit) > (paralajmërim për shpe-
jtësinë e tejkaluar).

Këshilla se si të kurseni karburant do të shfaqen 
në ekran në kushte kur është rritur konsumi i kar-
burantit. Ndiqni ato për të reduktuar konsumin. 
Shenjat shfaqen automatikisht vetëm me pro-
grame efikase. Pas një kohe të caktuar, këshillat 
fshihen automatikisht.

Nëse doni të fshehni këshilla menjëherë pas 
paraqitjes së saj, shtypni në cilin do buton në 
dorezën e fshirëseve * / timon multifunksional *.

jashtme si rezultat i nxehtësisë së prodhuar nga 
puna e motorit.

Gama i matjes së temperaturave është nga -40 ° 
C në + 50 ° C (nga -40 ° F në + 122 ° F).



Shënim 

• Ju lutemI keni parasysh që pavarsisht 
funksionalitetin e sinjalit paralajmërues për 
tejkalimin e shpejtësisë, është e rëndësishme 
të keni kujdes në shpejtësinë e shpejtësi-
matësit dhe shpejtësia e përcaktuar e lejuar 
e rrugës.
• Paralajmërimi i kufizimit të shpejtësisë në 
disa vende aktivizohet me një shpejtësi prej 
120 km / h (75 mph). Ky është një limit i shpe-
jtësisë së paracaktuar të fabrikës.

Informacione themelore  

Intervale të servisit
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• Automjete me  Easy Connect: shtypni në bu-
tonin  dhe butonin  > SETTINGS > Driver assistance 
> ACC > Distance >(Adaptim > Ndihmë për vozitësin 
>  ACC  > Distancë).

Paralajmërimi për tejkalim të shpejtësisë mund 
të vendoset nga 30 në 210 km / h (18 deri 150 
mph). >>> faqe 209. Adaptimi bëhet në interval 
prej 10 km / h (6 mph).

Treguesi i intervalit të servisit shfaqet në ekranin 
e tabelës me instrumente >>> Foto.51 1.

SEAT dallon servilet me ndryshimin e vajit të mo-
torit (psh. ndryshym të vajit) dhe servisit pa ndry-
shim të vajit e motorit (psh. kontroll).

Në automjetet me Servis bazuar në kohë ose 
kilometrazh,intervalet e servisit janë të përcak-
tuar paraprakisht.

Në automjetet me sistem Servis për një periudhë 
të gjatë, intervalet vendosen individualisht. Falë 
avancimeve teknologjike, mirëmbajtja reduk-
tohet. Si rezultat i teknologjisë së përdorur nga 
SEAT, me këtë servis duhet vetëm të ndryshoni 
vajin e

motorit sipas nevojës.Për të llogaritur kur duhet 
të bërë ndryshimi (maksimum 2 vjet), merrni 
parasysh kushtet e përdorimit të automjetit dhe 
mënyrën e menaxhimit. Paralajmërimi i parë 
shfaqet 20 ditë para datës së servisit. Kilometrat 
e mbetura deri në servisin gjithnjë rrumbullako-
sen në 100 km. Mesazhi për periudhën e servisit 
të ardhshëm shfaqet pas 500 km të kaluara nga 
servisi i fundit. Ndërkohë, në ekran shfaqen lin-
jat.

Kujtesë për kontrollë të automjetit

Kur afrohet data e servisit, me kyçjen e motorit në 
ekran shfaqet mesazhi Service reminder (kujtesë 
për servis të automjetit) .

Automjetet që nuk kanë tekst- mesazhe: çelës 
kyç shfaqet në tabelën me instrumente,së 
bashku me një shenjë në km.

Kilometrat e treguara janë numri maksimal i kilo-
metrave që mund të kalohen deri në periudhën 
e ardhshme të servisit. Pas disa sekondave, 
regjimi i ekranit ndryshon- simbol i orës shfaqet 
me numrin e ditëve deri në servisin e ardhshëm.

Automjete me tekst- mesazhe : Teksti “Servise 
in --- km or --- days” („Seris për_________km 
ose______ditë“) shfaqet në ekranin e tabelës me 
instrument.

Foto.51 Tabela me instrumente
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Afati i fundit për servisimin e automjetit

Kur skadon afati i servisit, një sinjal akustik 
tingëllon menjëherë pasi ndezja kyçet dhe në 
ekran paraqitet çelësi i kyç i cili sinjalizon për 
disa sekonda.

Automjete me tekst- mesazh: Në ekranin e ta-
belës me instrumente shfaqet tekst “Service 
now” („Kryeni servis menjëherë“).

Leximi i njoftimit për servis

Kur ndezja është e kyçur, motori i fikur, kurse 
automjeti është në ndalesë, njoftimin për servis 
mund ta lexoni në mënyrën e mëposhtme:

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin për më 
shumë se 5 për t’u informuar nëpërmjet mesazhit 
për servis 2.

Kur kalon data e servisit të automjetit, shenja 
minus (-) shfaqet përpara numrit të kilometrave 
ose ditëve.

Automjete me teks- mesazh: në ekran shfaqet 
mesazhi vijues “Servise- km (miles) or --- days 
ago“ („Servis___km ose ditë kanë kaluar “).

Rivendosje intervale për servisin në ekran

Nëse ky shërbim nuk ekzekutohet nga një për-
faqësues i SEAT, ekrani mund të rivendoset

në mënyrën e mëposhtme:

• Çkyçeni motorin, shtypni dhe mbani të shtypur 
butonin 2.

• Kyçeni motorin përsëri.

• Lëshoni butonin dhe shtypni përsëri pas 20 
sekondash.

Shënim

• Mesazhit për servis të automjetit fshihet pas 
disa sekondave pasi kyçet motori ose kur 
shtypni në butonin në dorezën për fshirësit 
ose butonin i timonit multifunksional.
• Në automjetet me një Sistem për periudhë 
më të gjatë në të cilin bateria është e çkyçur 
për një kohë të gjatë, nuk është e mundur të 
llogaritet data e servisit të ardhshëm. Prandaj, 
intervalet për servis mund të jenë të pasaktë 
. Në këtë rast, keni parasysh intervalet mak-
simale të lejuara të servisit >>> Broshurë “ 
Programa për mirëmbajtje”.
• Nëse rivendosni manualisht ekranin, do të 
shfaqen intervalet e servisit si në autom-
jetet me intervale fikse. Për këtë arsye, ne 
rekomandojmë që intervalet e servisit në 
ekranin të kryhet përsëri nga një përfaqësues i 
autorizuar të SEAT.



Cruise control (Sistemi për kontroll të shpejtësisë së automjetit)

Menaxhim me Cruise control system (CCS)* (Sistem për kontroll të shpejtësisë së automjetit) 

Foto.52  Video e 
dobishme: Tabela me 
instrumente

Informacione themelore

Foto.53   Në të majtë të kolonës në timon: 
regullator dhe butona për menaxhim me Cruise 
control system; B dorezë e tretë për menaxhim 
me Cruise control system (sistemin për kontrollin 
e shpejtësisë).
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Funksioni Pozita e dorezës për sinjale >>> Foto 53 
ose i dorezës së tretë >>> Foto 53   B

Efekt

Kyçje e sistemit për kontrollin e shpejtësisë së automjetit Lëvizni timonin 1 në pozitë ON (Kyç) në dorezën për sinjale 
ose lëvizni dorezën e tretë përpara.

Sistemi kyçet. Shpejtësia e fundit ruhet. Ende nuk ka efekt.

Kyçje e sistemit për kontrollin e shpejtësisë së automjetit
Shtypni butonin 2 në dorezën e sinjalit ose butonin SET 
(Vendos) 3 në dorezën e tretë.

Shpejtësia aktuale ruhet dhe sistemi është aktiv.

Çkyçje përkohshme të sistemit për kontrollin e shpejtësisë 
së automjetit

Lëvizni timonin 2 nga doreza për sinjalet në pozitë CANCEL 
(Anulo) ose lëvizni dorezën e tretë me presion të vogël deri 
në pikën CANCEL (Anulo)

Kufizuesi përkohshme është i çkyçur. Shpejtësia do të ruhet.
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në „Si funksionon“ në faqe 208

››› faqe 207  

Funksioni Pozita e dorezës për sinjale >>> Foto 53 
ose i dorezës së tretë >>> Foto 53   B

Efekt

Ri-aktivizimi e sistemit për kontrollin e shpejtësisë së 
automjetit

Shtypni butonin 2 në dorezën për sinjalet ose lëvizni dorezën 
e tretë në RESUME (Rivendos).

Kontrolli i shpejtësisë së caktuar është aktivizuar

Rritja e shpejtësisë së vendosur në sistemin e kontrollit të 
shpejtësisë së automjetit

Shtypni shkurtimisht butonin 2 në dorezën për sinjalet në 
RES/+ (Rivendos / +) ose shtypni SET (vendos) 3 në dorezën 
e tretë për të rritur shpejtësinë në rritje të vogla nga 1 km / h 
(1 mph) dhe vendosni atë.

Shpejtësia ndryshohet në vlerën e caktuar

Shtypni SPEED +(shpejtësi/+) në  dorezën e tretë që të rritni 
shpejtësinë në rritje nga 10 km / h (5 mph) dhe vendosni atë.

Mbajeni  butonin 2 të dorezës për sinjale në pjesën RES / + 
(Rivendos / +) ose mbani butonin SPEED + (Shpejtësi) për 
të rritur gradualisht shpejtësinë për 10 km / h (5 mph) dhe 
vendosni atë.

Ulja e shpejtësisë së vendosur në sistemin për kontroll të 
shpejtësisë së automjetit

Shkurtë shtypni butoni 2 të dorezës për sinjalizues në SET 
(Vendos) ose shtypeni RESUME 3 në dorezën  e tretë që të 
rrisni shpejtësinë në rritje të vogla nga 1 km/h (1 mph) dhe 
vendosni atë.

Shpejtësia ndryshohet në vlerën e caktuar

Shtypni në SPEED- (Shpejtësi/-) të dorezës së tretë që 
të rrisni shpejtësinë në rritje nga 10 km/h (5 mph) dhe 
vendosni atë.

Mbajeni butonin 2 të dorezës për sinjale në pjesën SET 
(Vendos)ose mbani butonin SPEED + (Shpejtësi) për të 
rritur gradualisht shpejtësinë për 10 km / h (5 mph) dhe 
vendosni atë.

Çkyçje e sistemit për kontroll të shpejtsisë së automjetit
Lëvizni regullatorin 1 të dorezës për sinjalizues në pozicionin 
OFF (Çkyç) ose dorezën e tretë në pozicion  OFF (Çkyç).

Sistemi është i çkyçur. Shpejtësisa e vendosur do të ruhet .



Dritat e kontrollit

Në tabelën me instrumente

Dritat paralajmëruese të kuqe

Foto.54  Video e 
dobishme: Tabela me 
instrumente

Drita paralajmëruese qendrore: 
informacione shtesë në tabelën 
me instrumente

Frenat manual të aktivizuar

–  

››› faqe  
182  

Informacione themelore  

Ndaloni  automjetin!
Niveli i lëngjeve të frenave është 
shumë i ulët ose ka defekt në 
sistemin e frenimit

Ndriçon ose sinjalizon:
Ndaloni automjetin!
Defekt në timon

››› faqe  
181  

››› faqe   
198  

Foto.55  Tabela me instrumente

Vozitësi ose udhëtarët nuk 
kanë vënë rrip sigurie.

Përdorni frenat e këmbëve

››› faqe  
81  

››› faqe  
218  »  
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Sistemi i kontrollit të frenave 
është çaktivizuar manualisht. 
Ose: Sistemi për kontroll 
elektronik të stabilitetit është në 
regjimin sport.

Defekt në sistemin e airbag-ut e 
përparme dhe në tensionuesit e 
rripit të sigurimit

Dritat paralajmëruese të verdha

48  

Drita e kontrollit qendror: informa-
cion shtesë në ekranin e tabelës 
me instrumente

Ndriçon ose sinjalizon: Defekt në 
sistemin e menaxhimit

Presioni i gomave është shumë 
i ulët ose defekt në sistemin për 
kontrollin e presionit të gomave

Rezervuari i karburantit është 
pothuajse i zbrazët

Jastëkë të përdorura në frenat e 
përparme

Kur ndriçon: Defekt në sistemin 
për kontroll elektronik të stabi-
litetit ose mbyllje e shkaktuar 
nga sistemi

Kur sinjalizon: Sistemi elektronik i 
kontrollit të distancës ose sistemi 
i kontrollit të frenimit aktivizohet.

Kur ndriçon: Defekt në sistemin e 
kontrollit të frenave ose mbyllja e 
shkaktuar nga sistemi.

Sistemi i kontrollit të frenimit 
është në defekt ose nuk punon.

Drita për mjegull e dritave të 
pasme të kyçura
Ndriçon ose sinjalizon: defekt në 
sistemin e kontrollit të gazeve të 
shkarkuara

Kur ndriçon: paranxehje për 
motorët me naftë

Kur sinjalizon: defekt në funksion-
imin e motorit e naftës

defekt në funksionimin e motorit 
i benzinës

Kur sinjalizon: Punon sistemi i 
kontrollit të frenimit

–  

››› faqe  
181  

››› faqe  
183  

››› faqe  
184  

››› faqe  
183  

››› faqe  
187  

 ››› faqe 31  

››› faqe  
203  

››› faqe  
203  

››› faqe  
203  
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››› faqe  
198  

››› faqe  
278  

››› faqe  
121  

Drita të tjera paralajmëruese

Sinjal i majtë ose i djathtë.

Dritat e paralajmërimit të kyçur.

Sinjalet e rimorkios

››› faqe  
91  

 ››› faqe 32  

››› faqe 32 
››› faqe  
150  

››› faqe  
243  

Sinjalizon gjelbër: shtypni fren-
imin! Butoni i çkyçjes në dorezën 
nuk funksionon

››› faqe  
190  

Ndriçon gjelbër: cruise control 
është aktiv ose kufizuesi i shpe-
jtësisë kyçet dhe aktivizohet.

Sinjalizon gjelbër: shpejtësia e 
vendosur nga kufizuesi i shpejtë-
sisë tejkalohet.

››› faqe 45 
››› faqe  
209  

Drita e gjatë është e ndezur dhe 
ndriçon.

 ››› faqe 32  

Mënyra e menaxhimit të gazit 
natyror.

››› faqe  
121  

në „ Simbolet paralajmëruese “ në 
faqën 122

››› faqe 122  

Në ekranin e tabelës me instrumente

Foto. 56 Në ekranin e tabelës me instru-
mente: derë e hapur.

Ndaloni automjetin – 
Me treguesin e përshtatshëm:
dera (dyert), dera e pasme ose 
hauba janë të hapura ose jo të 
mbyllura siç duhet.

››› faqe 40  



Ndezje: Ndaloni automjetin! 
niveli i lëngut për ftohje është 
shumë i ulët, temperatura e 
frigoriferit është e lartë. 

Telefoni celular lidhet nëpërm-
jet Bluetooth për pajisjen 
origjinale të telefonit.

Matës për mbushjën e baterisë 
e telefonit celular. E dis-
ponueshme vetëm për pajisjet 
e instaluara në fabrikë.

Paralajmërim për ngrirje. 
Temperatura e jashtme më e 
ulët se + 4 ° C (+ 39 ° F).

Aktiv Start-stop ndërprerësi për 
kyçjen e motorit.

Çaktiv Start-Stop ndërprerësi 
për kyçjen e motorit.

Airbag i çaktivizuar në ulëset 
e përparme (PASSANGER AIR 
BAG OFF)

Airbag i aktivizuar në ulëset 
e përparme (PASSANGER AIR 
BAG ON)

Konsumi i ulët.

Sinjalizon: defekt në sistemin 
për ftohjen e motorit.

Ndaloni automjetin!
Presioni i vajit në motor është 
shumë i ulët.

Defekt në bateri

Defekt në dritat e përparme

Defekt në sistemin e ndriçimit

Filtri i bllokuar.

Nëse sinjalizon: defekt në 
zbulimin e nivelit të vajit të 
motorit. Kontroll manual.

Ndriçon: Vaji në motor i 
pamjaftueshëm.

Defekt në transmisionin.

Immobilizeri është aktiv.

Ekran për intervalet e servisit.

››› faqe  
269  

››› faqe  
267  

››› faqe  
272  

››› faqe  
106  

››› faqe  
149  

››› faqe  
202  

››› faqe  
267  

››› faqe  
196  

››› faqe  
177  

 ››› faqe 43  
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››› faqe  
124 

››› faqe  
129 

››› faqe 41  

››› faqe  
204  

››› faqe 118  

››› faqe  
225  

Në tabelën me instrumente

Foto.57 Dritë paralajmëruese për çaktivizim 
të sistemit të airbgut të përparëm

››› faqe  
90  

››› faqe  
90  

në „Aktivizimi dhe çaktivizimi 
i sistemit për airbag të për-
parëm*“>>> faqe 91
››› faqe 90  

49  



Dorezë e transmisionit

Transmetim manual

Informacione themelore  

50  

në “ Menaxhimi i automjetit
me transmetim manual “ në faqe 
189
››› faqe 189  

Transmision automatik *

në  “Pozicionet e dorezës “ në 
faqe 191

››› faqe 190  

››› faqe 50  

Heqja manuale e dorezës

Pozicioni i shpejtësisë tregohet në levën e trans-
metimit >>> Foto.58.

• Shtypni tufën dhe mbani pedalin deri ne fund.

• Vendosni dorezën e transmetuesit në pozicion-
in e dëshiruar.

• Lëshoni tufën.

Ndryshimi për lëvizje mbrapa

• Shtypni tufën dhe mbani pedalin deri ne fund.

• Vendoseni dorezën në pozicion neutral (ler), 
lëvizeni majtas aq sa mund të shkojë dhe pastaj 
lëvizeni përpara dhe vënë transmetuesin për 
mbrapa >>> Foto.58 R. 

• Lëshoni tufën.

P Parkimi

R Në drejtim të kundërt

N Pozita neutrale (ler)

D/S Vozitje (përpara)

+/- Mënyra Tiptronic (transmisionit automatik që 
përfshin një opsion për çkyçje nga mënyrë au-
tomatike dhe ndryshim për të përdorur dorezën 
e transmetimit): shtypni dorezën përpara (+) për 
lëvizur dorezën lart ose prapa (-) për të lëvizur 
poshtë .

Nëse ka ndërprerje të furnizimit, ekziston një 
pajisje që mund të zhbllokohet manualisht dhe 
gjendet nën dorezën e konzolës, në anën e djath-
të. Për nxjerrjen e dorezës nevojiten disa aftësi 
praktike.

• Zhbllokim: përdorni pjesën e sheshtë të kaça-
vidit.

Foto.58. Shfaqja e dorezës së transmetuesit 
me 5 ose 6 shpejtësi

Foto.59. Transmetimit automatik: pozicionet 
e dorezës. Foto.60. Dorezë: Heqja manuale nga pozicioni 

P.
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PARALAJMËRIM 

Doreza mund të zhvendoset nga pozicioni 
P vetëm kur frena e dorës ngrihet. Nëse nuk 
mundeni, ndalo automjetin duke përdorur 
frenimin. Në tatëpjetë, makina mund të 
fillojë të lëvizë prapa pasi ta lëvizni dorezën 
nga pozicioni P – shkaku për aksident!

Sistemi i kondicionimit

Video e dobishme

Foto.61 Sistemi i kondi-
cionimit

51  

Heqja e kapaku nga doreza

• Ngrini dorezën e frenimit >>> që të të mos lëvizë 
automjeti.

• Me kujdes tërhiqni skajet e kapakut të dorezë 
dhe i kthen ato lart mbi dorezën.

Heqja e dorezës

•Duke përdorur kaçavidë, shtypni dhe mbani 
hallkën të verdhë anash >>> Foto.60.

•Shtypni butonin për zhbllokim të dorezës dhe 
lëvizni dorezën në pozicionin N.

•Pas heqjes së dorezës, përforcoheni kapakun e 
konsolës.

Nëse ndodh ndërprerje në furnizimin me energji 
elektrike, (për shembull. bateria e zbrazët) 

dhe nëse automjetin duhet të shtyjnë ose të 
tërheqet, doreza duhet së pari të vendoset në 
pozicion neutral N, dhe pastaj manualisht të 
lëshohet.



Si funksionon sistemi i kondicionimit të ajrit? *

Për të aktivizuar funksion të caktuar, shtypni butonin për-
katës. Shtypni butonin e njëjtë përsëri për të çaktivizuar 
funksionin.

Drita LED në çdo dritë e kontrollit kyçet për të treguar se 
funksioni i përzgjedhur është aktivizuar.

52  
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Foto.62  Në mes të konsolës: Komandat i 
kondicionimit

①
Temperaturë

Ana e majtë dhe e djathtë mund të përshtaten ndaras: rrotulloni kontrollin për të vendosur temperaturën.

②
Ventilator

Fuqia e ventilatorit vendoset automatikisht. Shtypni butonat për ta vendosur manualisht/ rregulloni ventilatorin.

③
Qarkullimi i ajrit

Qarkullimi i ajrit vendoset automatikisht për rehati. Por mund të vendosni manualisht duke përdorur butonat 3

④
Funksion për 

shkrirjen

Treguesit në ekranin për shpejtësinë e ventilatorit dhe temperaturën e ndërtuar për anën e djathtë dhe të majtë.

Ajri që vjen nga jashtë në automjet është drejtuar në xhamin e përparmë dhe sistemi i qarkullimit i ajrit automatikisht fiket. Për të shkrirë 
xhamin e përparmë më shpejt, ajri thahet në temperaturë mbi +3°C (+38°F) dhe ventilatori kyçet në maksimum.

Ajri shpërndahet në pjesën e gjoksit e vozitësit dhe udhëtarët.
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në  „ Vërejtje të përgjithshme 
“  në faqën  166

››› faqe 173  

53  

Ajri shpërndahet në pjesën e këmbëve

Ajri shpërndahet në xhamin e përparmë dhe në pjesën e këmbëve

Ngrohja e dritares së pasme: kjo funksionon vetëm kur motori është i ndezur dhe automatikisht fiket pas maksimumi 10 minuta

Qarkullimi i ajrit

Butona për ngrohjen e ulëseve

Shtypni butonin për ta ndezur ose fikni sistemin për ftohje.

Shtypni  butonin SYNC, për të transferuar cilësimet nga ana e vozitësit në anën e pasagjerëve. Përdorni regullatorin e temperaturës në anën 
e pasagjerëve për të vendosur temperaturë të ndryshme

Rregullimi automatik i temperaturës, ventilatori dhe qarkullimi i ajrit.

Çkyçje
Shtypni butonin OFF ose rregulloni manualisht ventilatorin në pozicionin 0.



Si funksionon menaxhimi manual i sistemit të kondicionimit të ajrit? *

Për të kyçur një funksion të caktuar, shtypni butonin 
përkatës. Shtypni përsëri butonin e njëjtë që të çkyçni 
funksionin.

Drita LED e secilit dritë e kontrollit tregon se funksioni i 
përzgjedhur është aktivizuar.
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Foto 63. Në mes të konsolës: komandat për 
rregullimin manual të ajrit të kondicionuar

①
Temperatura

Kthejeni  rrotuluesin për të rregulluar temperaturën

②
Ventilator

Në 0: Kompresori dhe rregullimi manual jashtë të çkyçura 
Niveli 4: niveli maksimal i ventilatorit

③
Qarkullimi i ajrit

 Funksioni për shkrirjen.  ajri që vjen nga jashtë në automjet është drejtuar në xhamin e përparmë dhe sistemi i qarkullimit të ajrit 
automatikisht fiket. Për të shkrirë xhamin e përparmë më shpejt, ajri thahet  në temperaturë mbi +3°C (+38°F) dhe ventilatori kyçet në 
maksimum.

  Ajri shpërndahet në pjesën e gjoksit të vozitësit dhe udhëtarët.

 Ajri shpërndahet në pjesën e këmbëve

  Ajri shpërndahet në xhamin e përparmë dhe në pjesën e këmbëve

Ngrohja e dritares së pasme: kjo funksionon vetëm kur motori është i ndezur dhe automatikisht fiket pas maksimumi 10 minuta
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në  „ Vërejtje të përgjithshme “  në 
faqën  166

››› faqe 171  

Si funksionon sistemi për ngrohje dhe ajër të pastër?

Për të kyçur një funksion të caktuar, shtypni butonin përkatës. 
Shtypni përsëri butonin e njëjtë që të çkyçur funksionin.

Drita LED e secilit dritë e kontrollit do të kyçet për të treguar se 
funksioni i përzgjedhur është aktivizuar.

Foto 64. Në mes të konsolës: sistemin e ngrohjes 
dhe kontrollet e ajrit të pastër
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Qarkullimi i ajrit

Shtypni butonin për ta kyçur ose çkyçur  sistemin për ftohje.

Butona për ngrohjen e ulëses
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në „ Vërejtje të përgjithshme “ në 
faqën 166

››› faqe 169  

①
Temperatura

Kthejeni  rrotuluesin për të rregulluar temperaturën

②
Ventilator

Në 0: Kompresori dhe rregullimi manual jashtë të çkyçura 
Niveli 4: niveli maksimal i ventilatorit

③
Qarkullimi i ajrit

 Funksioni për shkrirjen.  ajri që vjen nga jashtë në automjet është drejtuar në xhamin e përparmë dhe sistemi i qarkullimit të ajrit 
automatikisht fiket. Për të shkrirë xhamin e përparmë më shpejt, ajri thahet  në temperaturë mbi +3°C (+38°F) dhe ventilatori kyçet në 
maksimum.

  Ajri shpërndahet në pjesën e gjoksit të vozitësit dhe udhëtarët.

 Ajri shpërndahet në pjesën e këmbëve

  Ajri shpërndahet në xhamin e përparmë dhe në pjesën e këmbëve

Ngrohja e dritares së pasme: kjo funksionon vetëm kur motori është i ndezur dhe automatikisht fiket pas maksimumi 10 minuta



Sistemi për të kontrolluar nivelin e karburantit

Kapacitetet e rezervuarit për mbushje me karburant

Kapacitet

Rezervuar për karburant 40 litra, 7 litra 
rezervë

3 litraRezervuari i lëngjeve të 
fshirësit

Karburant

Foto.65. Rezervuar për karburant me kapak për 
përforcim 

Informacione themelore  

në „Mbushja e 
karburantit“ në faqën 257

››› faqe 257  
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Dera e rezervuarit automatikisht hapet me ndi-
hmën e telekomandës dhe është vendosur në 
pjesën e pasme të automjetit, në anën e djathtë. 
Rezervuari mbledh mesatarisht 40 litra kar-
burante.

Hapja e derës së rezervuarit

•Hapni derën e rezervuarit duke shtypur në anën 
e majtë

•Hiqeni kapakun duke e kthyer atë në të majtë

•Kapakun vareni në varën e derës së hapur >>> 
Foto.65.

Mbyllja e derës së rezervuarit

•Kthejeni kapakun duke e kthyer në të djathtë aq 
sa mund të shkojë.

•Mbylleni derën.



Vaj në motor 

Informacione themelore  
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Foto. 66. Matës presioni për vaj në motor Foto. 67. Në hapësirën e motorit: Kapak i filtrit 
për vaj në motor

Niveli i vajit në motor matet me ndihmën e 
matësit të presioni të vajit të vendosur në hapë-
sirën e motorit >>> faqe 266.

Vaji duhet të lërë gjurmë në mes të zonave A 
dhe C. Niveli kurrë nuk duhet të kalojë zonën A.

•Zona A: Mos shtoni vaj në motor.

•Zona B: Mund të shtoni vaj në motor, por deri 
në nivelin në atë zone.

•Zona C: Shtoni vaj deri në zonën B.

Mbushja e vajit të motorit

•Rrotulloni kapakun nga filtri.

•Ngadalë shtoni vaj.

•Në të njëjtën kohë kontrolloni nivelin për të 
siguruar që nuk keni shtuar më shumë se sa 
duhet.

•Kur niveli i vajit arrin në zonën B, rrotulloni ka-
pakun e filtrit me kujdes.

Aditivët në vajin për motorin

Aditivët nuk duhet të përzihen me vajin mo-
torik.. Dëmet e shkaktuara e këtyre aditivëve 
nuk janë të mbuluara me garanci.



Specifikimet e vajit të motorrit
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në „ Ndryshimi i vajit të motorit “ në 
faqën 269

››› faqe 266  

Sistemi për ftohje
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Foto.68. Hapësira motorike: filtër të lëngut 
për ftohje

Filtri i lëngut për ftohje ndodhet në hapësirën e mo-
torit >>> faqe 266.

Specifikimet e sistemit për ftohje

Sistemi për ftohjen e motorit është furnizuar me 
një përzierje të ujit të bërë posaçërisht dhe së paku 
40% shtesë G13 (TL0VW 774 J) në ngjyrë vjollcë. 
Kjo përzierje  parandalon ngrirjen  në një temper-
aturë prej -25 ° C (-13 ° F) dhe në të njëjtën kohë 
mbron pjesët aliazh të sistemit ftohës të motorit 
korrozioni. Gjithashtu parandalon shfaqjen e gur-
rëve  dhe rrit ndjeshëm fuqinë e vlimit të lëngut për 
ftohje.
Për të mbrojtur sistemin për ftohje të motorit, për-
qindja e aditivëve që janë shtuar në lëngun duhet 
të jetë të paktën 40% edhe në vendet me klimat 
e ngrohta, ku përdorimi i antifriz nuk është i de-
tyrueshëm.

Intervali i servisit Lloji i motorit Specifikim

Motori i benzinës duke vendosur intervalet e 
servisit
(varësisht nga koha / distanca e kaluar)

1.0l/1.0l GNC/1.5l
1.0l/1.6l

VW 504 00
VW 502 00¹

Motor me benzinë me intervale fleksibile të servisit
(për një periudhë të gjatë)

1.0l/1.5l VW 508 00
VW 504 00²

Motorë me naftë me vendosje dhe intervalet 
fleksibile për servis³

Me filtër të veçantë (DPF) VW 507 00

¹ Nëse cilësia e karburantit në vend nuk i plotëson standardet e EN 228 (për benzinë) dhe EN 590 (për naftë).
² Përdorimi i vajit të motorit me specifikimet e VW 504 000 në vend të VW 508 000 mund të ketë një efekt të vogël negativ në sistemin për gazrat e shkarkimit të automjetit.
³ Përdorni vetëm vajrat e rekomanduara, përndryshe ju do të dëmtoni motorin.
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në “Plotësim i lëngut për ftohje” 
në faqe 270

››› faqe 269  
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Lëngu për frenat

në “Ndryshimi i lëngut për 
frenat” në faqe 271

››› faqe 271  

Sistem për larje të xhamit mbrojtës

Bateri

në “Kontrollimi dhe plotësimi i filtrit 
me ujë për fshirëset e xhamit mbro-
jtës” në faqe 272

>>> faqe 272

Bateria ndodhet në hapsirën e motorit >>> 
faqe 272. Bateria nuk servisohet, kontrol-
lohet si 

Foto.69. Hapësira motorike: kapak i rezer-
vuarit për lëngjet e frenave

Foto.70. Në hapësirën e motorit: rezervuar për 
lëngun e larjes së xhamit mbrojtës 

Nëse është e nevojshme mbrojtje edhe pas për-
fundimit të sezonit të dimrit, përqindja e aditivëve 
cili shtohet në lëngun për ftohje mund të rritet, por 
vetëm deri në 60%; përndryshe antifriz mund ta 
dëmtojë motorin.

Kur mbushni antifrizin, përdorni përzierje nga uji i 
distiluar dhe të paktën 40% aditivëve G13 ose G12 
plus-plus (TL-VW 774 J), të dy në njgjyrë vjollce që 
të fitoni mbrojtjen më të përshtatshme anti-korro-
zioni. >>> në „Plotësimi e lëngut për ftohje “ në faqe 
303. Përzierje e lëngjeve për ftohje G13 në G12 plus 
(TL-VW 774 J), G12 (ngjyrë e kuqe) ose G11 (ngjyrë 
jeshile-blu) në mënyrë të konsiderueshme do të 
ulni vlerën e mbrojtjes anti-korrozioni dhe prandaj 
duhet të shmanget >>> në “Plotësim i lëngut për 
ftohje” në faqen 303.

Rezervuari për lëngjet e frenave ndodhet në hap-
sirën e motorit  >>> faqe 266.

Niveli duhet të jetë midis shenjave MIN dhe MAX. 
Nëse niveli i lëngjeve është nën MIN, ju lutemi 
vizitoni servis teknik.

Rezervuari për lëngun e larjes së xhamit mbrojtës 
është vendosur në hapësirën e motorit >>> faqe 
266.

Para se të mbushni rezervuarin, përzierni ujin me 
produktin rekomanduar nga SEAT.

Në temperatura të ulëta, shtoni antifriz për dri-
taret.



pjesë e kontrollit të automjetit.

në “ Simbolet dhe paralajmërimet 
gjatë përdorimit të baterisë “ në 
faqe 272

››› faqe 272  
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Raste emergjente

Siguresat

Vendndodhja e siguresave

Foto.71 Nga ana e vozitësit: kutia me 
siguresa 

Përgatitje

•Çkyçeni ndezjen, dritat dhe pajisjet 
elektrike.
•Hapni kutinë e duhur me siguresa >>> 
faqe 104.

Hapja dhe mbyllja e kutisë së siguresave të 
vendosura në anën e vozitësit

• Hapje: hapni kapakun nga kutia e siguresave 
siç tregohet Foto.71.

• Mbyllja: kthejeni kapakun nga kutia në vend 
dhe shtypni mbajtësit deri sa të dëgjoni një klik.

Hapja e kutisë së siguresave në hapësirën e 
motorit

• Ngrini haubën.

• Shtypni butonat për çkyçje për të hapur kutinë 
e siguresave >>> Foto.72.

• Pastaj hiqeni kapakun nga jashtë.

• Për të përforcuar kapakun, vendoseni mbi 
kutinë e siguresave. Shtypni mbajtësit poshtë 
derisa të dëgjoni një klik.

Siguresat sipas ngjyrës në tabelën nga ana e 
vozitësit

Foto.72 Në hapësirën e motorit: kutia me 
siguresa

Foto.73  Fotografia e siguresës të djegur
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në „ Hyrje“ në faqe 104

››› faqe 104  

Ndërrimi i siguresës së djegur

Ngjyrë Fuqia

E  zezë 1 

Vjollcë 3 

Kafe e hapur 5 

Kafe 7.5 

E kuqe 10 

Blu 15 

E  verdhë 20 

Bardhë ose i 
tejdukshëm

25 

Ngjyrë Fuqia

E  gjelbërt 30

Portokall 40



Njohja e siguresës të djegur

Siguresa është e djegur nëse teli është shkrirë 
>>> Foto.73.

•Me ndihmën e një llambe kontrolloni nëse 
siguresa është e djegur.

Për të zëvendësuar siguresën

•Hiqeni siguresën.

•Ndërroni siguresën e djegur me një tjetër, 
identike në force (të njëjtën ngjyrë dhe shenjat) 
dhe madhësinë.

•Vendoseni kapakun dhe mbyllni kutinë e 
siguresave.

Dritat e kontrollit

Dritat e kontrollit (12V)
Shënim: Varësisht nga pajisjet e ndërtuara në 
automjet, dritat e kontrollit mund të përdoren 
pjesë ose të gjitha për ndriçimin për jashtë dhe 
/ ose brenda. Dritat e kontrollit kanë një afat 
të skadimit që tejkalon atë të automjetit. Nëse 
prishet një nga dritë kontrolli, shkoni në servis 
të autorizuar për zëvendësim.

Dritat dhe funksioni i tyre

•Ndaleni automjetin, parkoni në një sipërfaqe 
horizontale dhe në një vend të sigurt sa më larg 
të jetë e mundur nga trafiku.

•Ngrini dorezën e frenit

•Kyçeni sinjalet e paralajmërimit 

•Nëse automjeti ka transmetim manual, ven-
doseni dorezën e transmetimit në shpejtësinë 
e pare

•Nëse automjeti ka transmetim automatik, ven-
doseni dorezë e transmetimit në pozicionin P

•Nëse tërhiqni rimorkio, çlirojeni litarin nga 
automjeti juaj

•Përgatisni paketën e riparimit të gomave >>> 
faqe 65 dhe gomave reserve >>> faqe 279

•Respektoni rregullat ligjore (veshje një jelek 
reflektues, vendosni një trekëndësh parala-
jmërues, etj.)

Çfarë duhet të bëni së pari?

Informacione themelore  

Procedura për zëvendësimin 
e gomave

››› faqe 106  

Video e dobishme

Foto.74  Rrota
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Dritat e gjata halogjene Lloj

Dritë e përparme H7 Long life

Dritë e gjatë H7 

Dritat e gjata halogjene Lloj

Dritë e shkurtë/ DRL  
(Daytaime running light)

W21W

Sinjalizues PY21W 

Dritat e gjata halogjene me LED Lloj

Dritë e përparme H7 Long life

Dritë e gjatë H7

Sinjalizuesit PY21W 

Dritë e shkurtë/ DRL  (Daytaime 
running light)

LED ¹

Të plotë – drita LED Lloj

Dritat  e kontrollit nuk mund të zëvendësohen. Të gjitha 
funksionet janë me ndriçim  LED . Në rast të defektit, 
kontaktoni në servis të autorizuar për zëvendësim.



 PARALAJMËRIM

•Gjithmonë ndiqni hapat e mësipërm në 
procedurën e ndërrimit të gomave dhe për të 
mbrojtur veten dhe pjesëmarrësit e tjerë të 
trafikut.

•Nëse zëvendësoni rrotë në rrugë përpjetë, 
bllokoni rrotën në anën e kundërt të autom-
jetit me gur për të parandaluar lëvizjen e 
automjetit.
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në „Sistemi për kontrollimin e gomave“  
në faqe 98

››› faqe 98  

• Udhëtarët duhet të largohen nga automjeti 
dhe të presin për një vend të sigurt (për shem-
bull, pranë rrugës, prapa gardhit mbrojtës).

Pajisjet  për ngjitjen e gomës gjenden nën 
mbulesën e dyshemesë në hapësirën e 
bagazhit.

Ngjitja e gomës

• Hiqeni kompresorin, çmbështjellni zorrën 
pangjyrë për ngjitës të mjetit/ajrit dhe prizën për 
rrymë (përdorni mjetin nga Foto.75 1). Vendosni 
kompletin bazë në sipërfaqe të sheshtë.

• Shkundeni fort shishen me mjetin ngjitës >>> 
Foto.75 10.

• Lidhni zorrën për mjetin/ajrin ngjitës >>> Foto.75 
3 nga kompresori në lidhësin e shishes me për-
zierje ngjitëse .

• Hiqni valvulën nga goma defekt >>> Foto.75 3 
dhe lidhni zorrën për mbushje të valvulës së 
gomës.

• Me shishen me përzierje ngjitëse të përmbysur, 
mbushni gomën.

• Hiqni shishen nga valvula e gomës.

• Kthejeni kompresorin në paketën për riparim të 
gomës >>> Foto.75 1.

Fryrërje e gomës

• Lidheni zorrën pangjyrë për mjetin ngjitës nga 
kompresori i valvulës së gomës. Kthejeni në të 
djathtë derisa nuk shtrengohet >>> Foto. 75 8.

• Kontrolloni nëse pini është mbyllur mirë që të 
parandalohet lirimi i ajrit >>> Foto.75 6.

• Nisni automjetin. Automjeti duhet të funksiono-
jë gjatë përdorimit të kompresorit për ajër.

• Lidheni prizën e rrymës >>> Foto. 75 9 në prizat 
për furnizim aksesorë të automjetit >>> faqe 160.

• Kyçeni kompresorin e ajrit me ndërprerësin ON 
/ OFF (Kyç / Çkyç) >>> Foto.75 5

• Lejeni  kompresorin e ajrit të funksionojë derisa 
të arrijë  presion prej 2.0 deri 2.5 bar (29-36 psi / 
200-250 kPa) -  Maksimum prej tetë minuta.

• Çkyçeni kompresorin e ajrit.

•  Nëse presioni i rekomanduar ende nuk mund 
të arrihet, hiqeni lidhësin për rrymë nga priza për 
mbushje dhe kthejeni zorrën për pompim nga 
valvula e gomës.

• Leviz automjetin 10 metra që mjeti ngjitës të 
shpërndahet në gomë.

• Përsëri lidheni zorrën nga kompresori për ajër 
në valvulën e gomës.

• Përsëriteni tërë procesin.

• Nëse presioni i rekomanduar ende nuk mund 
të arrihet, automjeti nuk duhet të nxitet më tej. 
Goma është shumë e dëmtuar dhe paisja e ripa-
rimit të gomave nuk mund të fryj gomën. Kërkoni 
ndihmë nga një servis i autorizuar.

• Shkëputeni lidhësin për rrymë nga priza për 
bashkues aksesor të automjetit. Kthejeni zor-
rën e ajrit në të majtë që të hiqni nga valvula e 
gomës.

• Kur presioni i gomës është mes 2.0-2.5 bar, 
vazhdoni me vozitjen pa tejkaluar shpejtësinë 
prej 80 km / h (50 mph).

• Kontrolloni presionin sërish pas 10 minutash 
>>> faqe 99.

Zëvendësimi i gomave me pajisje për 
ngjitjen e gomës

Foto.75. Shfaqje standarde: përmbajtja 
e pajisjeve  për ngjitjen e gomës



Foto.77.  Nën mbulesën e dyshemesë në 
hapësirën e bagazhit:  pajisje për zëvend-
simin e rrotave

Foto.78. Pozicioni i duhur i mbulesës së rrotës
për bandazhet

1 Përshtatës për vida mbrojtje nga vjedhja *
2 Grep/ lidhja e litarit për tërheqje
3 Çelës për vidhë të rrotës *
4 Kyrsor për vinç
5 Vinç *
6 Hallkë / grep për për kthimin e vidhave *
7 Grep për heqje të mbulesës së rrotave.

Që të arrini deri te vidhët e rrotës, së pari 
duhet të hiqni mbulesën e rrotës.

Heqja e mbulesës së rrotave

• Bashkangjitni grepin (pajisje e automjetit >>> 
Foto.77 6 )

• Vendosni çelësin kyç përmes mbulesës dhe hiqni 
atë.

Montimi

• Vendosni mbulesën e rrotave mbi bandashët. Pje-
sa e poshtme e shkronjës “S” e simbolit SEAT duhet 
të përafrohet me valvulën e gomës >>> Foto.78 1.

• Shtypni mbulesën derisa të dëgjoni një klik.

 Shënim

Në pjesën e pasme  të kapakut të rrotave ka 
edhe një shenjë për valvul që tregon se si të 
rregulloni  në mënyrë të duhur zgjidhjen.

Zëvendsimi i rrotës

Video e dobishme

Pajisje për zëvendsimin e rrotave

Foto.76  Rrota
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Foto.79  Heqja e mbulesës së rrotës me kapakë 
për vida

Foto.80  Vida për rrota me mbrojtje nga 
vjedhja me kapak dhe prizë

Mbulesa e rrotës me aliazh të lehtë *

Mbulesa e rrotës *

Vida në mbulesën e rrotave *
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Heqja e mbulesës

• Bashkangjitni grepin (ndodhet në pajisjen e 
mjetit për automjet >>> Foto.77 6) në pjesën e 
shënuar në Foto.79.

Mbulesa e rrotave duhet të hiqet për të hyrë në 
vida të automjetit.

Heqja

• Hiqni mbulesën e rrotave duke përdorur një 
kaçavidë >>> Foto.81.

• Bashkangjisni atë në mbulesat e rrotave në 
kapakun e rrotave.

Heqja

• Vendosni nyjen plastike (mjet) mbi vidhën 
ndërsa dëgjon një klik >>> Foto.82.

• Hiqni vidën duke përdorur një nyje plastike.

• Tërhiqeni që të hiqni mbulesën >>> Foto.79.

Montimi

• Përforconi mbulesën e rrotave në bandazhin, 
duke pozicionuar kapakun e mbulesës në 
thellësinë e bandazhit >>> Foto.80 (shigjetë).

• Shtypni fort mbulesën e rrotave derisa degjoni 
një klik.

Montimi

• Vendosni mbulesën e rrotave në shtypësin 
duke shtypur fort.

• Shtypni shtypësin për valvul.

• Vendosni pjesën tjetër të kapakut të rrotave.

Foto.81 Heqja e mbulesës

Foto. 82 Rrota: kapak me vidë



Vida në rrota
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Përdorni kaçavidën për të liruar vidat e rrotave 
nga automjeti.

Lironi vidat e rrotave në një rreth para ngritjes së 
automjetit me vinç.

Nëse vida është e shtrënguar fort, shtypni me 
kujdes këmbën tuaj deri në fund të kaçavidit 
kryesor. Mbajeni për automjetin për bilancin 
për balancin dhe jeni të kujdesshëm që mos 
rrëshqisni.

Lirimi i vidave të rrotës

• Vendosni kaçavidën në vidën e rrotës deri sa 
të shkojë >>> Foto.83.

• Mbajeni fundin e çelësit të kaçavidhës dhe rro-
tulloni vidën në një rreth në drejtim të shigjetve 
të orës >>> në “Heqja dhe montimi i rrotës” në 
faqe 69.

Kapakët i mbrojnë vidat dhe duhet të mbahen 
deri në fund pas ndryshimit të gomës.

Lirimi i vidave të rrotave me bravë për mbrojtje 
nga vjedhja

• Merrni përshtatësin për vida e rrotave me 
bravë për mbrojtje nga vjedhja.

• Futni përshtatësin në vidën e rrotave me bravë 
për mbrojtje nga vjedhja >>> Foto.84.

• Vendoseni kaçavidën aq sa mund të shkojë 
mbi përshtatësin.

• Mbajeni fundin e kaçavidës dhe rrotulloni 
vidën në një rreth në drejtim të shigjetve të orës 
>>> në kapitullin “Heqja dhe montimi i rrotës” 
në faqe 69.

Vida për rrotë me bravë për mbrojtje nga 
vjedhjet ka një kapak të ndryshëm. Ky kapak ko-
rrespondon vetëm vidave për rrota me bravë për 
mbrojtje nga vjedhjet dhe nuk mund të përdoret 
për vidat e rrotave standarde.

Informacione të rëndësishme për vidat e rrotave

Mbulesat dhe vidat e rrotave të përpunuara në 
një fabrikë janë përshtatur veçanërisht. Prandaj, 
nëse vendosen vida tjera, ju duhet të përdorni 
vida të përshtatshme, me gjatësi dhe vrimë të 
saktë. Në këtë mënyrë, rrotat janë vendosur 
fortë dhe sistemi i frenimit funksionon si duhet.

Nën kushte të caktuara, ju nuk keni mundeni të 
përdorni vida nga automjetet e të njëjtit model.

Tek rrotat që kanë një mbulesë nga aksi, vida 
me bravë për mbrojtje nga vjedhjet duhet të për-
birohet nëpërmjet pozicioneve 2 >>> Foto.84 ose 
3 duke marrë pozicionin e valvulës së gomës 1 
si shembull. Përndryshe, ju nuk do të mund të 
montoni mbulesën e aksit të rrotave.

Foto. 83 Zëvendësimi i rrotës : vida të 
lirshme

Foto. 84 Zëvendësimi i rrotës: valvul në 
gomën 1 dhe pozicionin e saktë të vidhës 
për mbrojtje kundër vjedhjes 2 ose 3.



Foto.85. Nënkalim: shenjat për krahët e 
platformës ngritëse

Foto.86. bështetës : pozita e prizës së 
vendosur

Automjeti nuk duhet të ngrihet në 
mbështetsën tërthore. Vendosni prizën e 
pjesëve të shënjuara në mbështetësen. 
Përndryshe, ju mund të dëmtoni autom-
jetin.

Ngritja e automjetit

Ngritja e automjetit

PARALAJMËRIM
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•Vendoseni prizën në një sipërfaqe të sheshtë. 
Nëse është e nevojshme, përdorni një dërrasë të 
gjatë dhe të qëndrueshme ose një mbështetje të 
ngjashme. Nëse sipërfaqja është e rrëshqitshme 
(për shembull, pllaka) vendosni prizën në një 
qilim apo sipërfaqe të ngjashme të përafërt për 
të parandaluar rrëshqitjen >>>.

•Gjeni pjesën për të mbështetur mbajtësin më 
afër automjetit që do të ndryshohet >>> Foto.85.

•Kthejeni dorezën nga priza dhe ngrijeni atë de-
risa zbrazëti i prizës nuk ka arritur në nënkalimin 
1 >>> Foto.86.

•Vendosni krahun e prizes përpara ose prapa, 
kështu që kapak i prizes 1 do të mbulojë buzën 
vertikale dhe depërtoi në skej të zbrazëtisë 2. 
Kur e ktheni dorezën, kujdesuni që buza 2 në 
bazën e prizës për të prekur sipërfaqen dhe të 
jetë drejtpërdrejt nën skajin e zbrazëtisë 1.

•Kthejeni dorezën derisa automjeti nuk ngrihet 
nga toka.

Zëvendsimi i rrotës

Zëvendësoni rrotën pasi të hiqni mbuluesat dhe 
do ta ngreni automjetin.

Heqja e rrotës

•Heqni mbulesën duke përdorur një kaçavidë 
dhe vendoseni në një sipërfaqe të pastër.

•Hiqni rrotën >>>.

Montimi i gomave rezervë

Kur vendosni goma me një drejtim të rrotullimit 
të detyrueshëm, zbatoni udhëzimet në >>> faqe 
69.

•Vendosni rrotën.

•Përforcoheni bulonat me çelës.

•Me kujdes uleni automjetin.

•Përforconi bulonat e rrotave në një mënyrë të 
tërthortë.

Mbulesa e rrotave duhet të jetë e pastër dhe 
e lehtë për t’u hequr. Para montimit të rrotës 
rezervë,

•Sigurohuni që priza të jetë e qëndrueshme. 
Nëse sipërfaqja është e rrëshqitshme ose 
e lëmuar, priza mund të rrëshqasë duke 
shkaktuar një aksident apo lëndim.

•Ngrini automjetim vetëm me një prizë të 
blerë nga prodhuesi. Automjetet e tjera mund 
të rrëshqasin dhe të shkaktojnë aksidente 
ose lëndime.

•Vendosni dorezën vetëm në pjesët e 
projektuara posaçërisht në nënkalimin 
dhe gjithmonë përqendrojeni drejt. Nëse 
nuk përqendroheni siç duhet, prize mund 
të rrëshqit sepse nuk është vendosur në 
mënyrë të përshtatshme dhe të saktë.

•Lartësia e automjetit të parkuar mund 
të ndryshojë si rezultat i ndryshimeve në tem-
peraturën dhe ngarkesën.



Kur i hiqni / montoni rrota, rrota mund 
të bjerë dhe të dëmtojë diskun e frenave. 
Për këtë arsye, ju lutemi kini kujdes dhe 
kërkoni ndihmë nga një person.

Nëse bulonat e rrotave nuk shtrëngohen siç 
duhet, ato mund të lirohen gjatë udhëtimit 
dhe të shkaktojë një aksident, lëndime 
të rënda ose të humbasë kontrollin e 
automjetit.
•Përdorni bulonat për rrota që i përshtaten 
rrotave të automjetit.
•Asnjëherë mos përdorni bulona të ndry-
shme.
•Bulona duhet të jetë e pastër dhe jo e 
yndyrshme që ajo të mund të shtrëngohet.
•Për të liruar ose fiksuar bulonat, përdorni 
çelësin  kyç i cila vjen me automjetin dhe 
prodhohet nga fabrika.

•Lironi bulonat vetëm një rreth para ngritjes 
së automjetit me një vinç.
•Asnjëherë mos përdorni krem për lyerje ose 
vaj në bulonat. Edhe pse ata shtrëngohen  
sipas forcës shtrënguese të përshkruar, 
megjithatë mund të lirohen gjatë udhëtimit.
•Nëse bulonat janë shtrënguar nën nivelin e 
forcës shtrënguese të përshkruar, ata do të 
lirohen gjatë udhëtimit. 
•Nëse vidat janë të shtrënguara nën nivelin 
e forcës shtrënguese, ata do të lirohen gjatë 
udhëtimit. Nëse, megjithatë, ata janë shumë 
të shtrënguara bulonat mund të dëmtohen.

Ndryshimi i madhësisë së gomave dhe 
rrotave

Hapa të mëtejshëm:

KUJDES
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kontrolloni gjendjen e automjetit dhe boshtit të 
rrotave. Këto sipërfaqe duhet të jenë të pastra 
para fillimit të ndryshimit të rrotave.

Forcë për shtrëngimin e bulonave të rrotave

Forca e përshkruar për shtrëngimin e bulonave të 
rrotave është 120 Nm (120 Njutnmetra). Pasi ta 
ndryshoni rrotën, kontrolloni menjëherë që bulo-
nat e rrotave janë mjaft fort të shtrënguara.

Para se të kontrolloni nëse bulonat janë mjaft fort 
të shtrënguara, zëvendësoni vidat të ndryshkura 
dhe pastroni bulonat e rrotave me aksin.

Asnjëherë mos vendosni krem për lyerje ose vaj 
në bulonat e rrotave sepse, edhe pse bulonat 
shtrëngohen sipas forcës shtrënguese të për-
shkruar, mund të lirohet gjatë udhëtimit.

Nëse ndryshohen gomat me madhësi të ndry-
shmee atyre të montuarnë fabrikë, gjithmonë i 
kushton vëmendje drejtimit të rrotullimit të rro-
tave të jenë të njëjta si më parë dhe në përputhje 
me udhëzimet e prodhuesit të gomave.

Nëse është me të vërtetë e nevojshme për të zëv-
endësuar gomën rezervë * në kundërshtim me 
drejtimin e rrotullimit të rrotave, vozitni me ku-
jdes, sepse kjo do të thotë se goma nuk siguronë 
përmasa optimale të vozitjes. Kjo është veça-
nërisht e rëndësishme kur sipërfaqja e rrugës 
është e lagur.

Në këtë rast, ndërroni gomën sa më shpejt të jetë 
e mundur dhe të jeni të kujdesshëm që drejtimi i 
rrotullimit të jetë e njëjtë si më parë.

•Rrotat e zakonshme: zëvendësoni bulonat e 
mbulesës së rrotave.

•Rrotat e veshura: zëvendësoni bulonat me 
bosht të rrotave (shih në faqën 64).

•Kthejeni mjetin në vendin e saj në automjet.

•Nëse rrota e zëvendësuar nuk përshtatet në 
hapësirën e ruajtjes së gomave, vendoseni në 
hapësirën e ngarkesës >>> faqe 160.

•Kontrolloni presionin e rrotave të montuara.

•Tek automjete të pajisura me një sistem moni-
torimi të presionit të gomave, vendosni presionin 
dhe ruani atë në radiomarrës/ aplikacioni Easy 
Connect >>> faqe 278.

•Kontrolloni që bulonat e rrotave janë të sh-
trënguara fort (duhet të jetë 120 Nm (120 Njut-
nmetri)).

•Zëvendësoni gomën sa më shpejtë që mundeni
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Zinxhirët e gomave duhet të forcohen në 
mënyrë të duhur në përputhje me udhëzimet 
për montimin e prodhuesit. Kjo do të paran-
dalojë që zinxhirët të vijnë në kontakt me 
hapësirën e rrotave.

185/70 R14  Zinxhirët me hallkë me maksimum 
13.5 mm

Zinxhirët me hallkë me maksimum 
13.5 mm

Zinxhirët me hallkë me maksimum 
9 mm

185/65 R15  

195/55 R16  
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Hiqni zinxhirët kur nuk ka borë në rrugë, 
përndryshe ata do ta bëjnë të vështirë voz-
itjen, dhe mund të shkaktojnë dëme, të cillat, 
mund të çojnë deri në plasaritje të gomave.

Zinxhirët për gomat lejohen vetëm në rrota 
të përparme.
•Kontrolloni që ato të jenë të vendosur në 
rregull pas kalimit të disa metrave; sipas 
nevojës, lëvizni pozicionin e tyre sipas udhë-
zimeve të prodhuesit.
•Mos vozitni më shpejt se 50 km / h (30 
mph).
•Nëse ekziston rreziku i rrëshqitjes pavarë-
sisht nga zinxhirët e gomave të ndërtuara, 
çkyçeni sistemin ASR (Sistemi i sigurisë aktiv 
kundër rrëshqitjes së gomave) në sistemin 
ESC (Sistem për kontrollin e stabilitetit elek-
tronik të automjetit) >>> faqe 183.
Zinxhirët e gomave përmirësojnë perfor-
mancën e frenimit njëkohësisht duke lejuar 
ngjitjen e gomave në rrugë në kushtet e 
dimrit.
Për arsye teknike, zinxhirët për gomat lejo-
hen vetëm në goma të madhësisë:

Tërheqja e automjetit
Tërheqja

Përdorimi

Zinxhirët për gomat

Foto.87  Ana e djathtë e parakolpës së 
përparme: Hallkë për tërheqje

Foto.88. Anën e djathtë të parakolpës së 
pasme: Hallkë për tërheqje

Prize për linjat e tërheqjes

Futni një kaçavidë në hapje në skajin e shkurtër 
të kapakut. Lëshoni kapakun duke e zhvendosur 
me kujdes në vidën anash.

Hallka e tërheqjes ruhet në hapësirën e maga-
zinimit nën kapakun e dyshemesë së hapsirës së 
ngarkesës >>> faqe 65.

Vidhosni hallkën për tërheqje anasjelltas nga 
drejtimi i shigjetave të orës deri sa të shkojë 
deri sa të ndalojë në një pozicion horizontal. >>> 
Foto.87 dhe >>> Foto.88.

Litar ose sajllë (shufër) për tërheqje

Më lehtë dhe më e thjeshtë për automjetin që të 
bashkangjitni sajllë (shufër) për tërheqje. Litar 
për tërheqje rekomandohet për përdorim vetëm 
nëse nuk keni sajllë (shufër) për tërheqje.

Litari i tërheqjes është më elastik dhe zvogëlon 
ngarkesën e të dy automjeteve. Rekomandohet 
përdorim të litarit të bërë nga materiali elastik 
sintetik ose të ngjashëm.



Fillimi i tërheqjes së automjetit

Kabllot

Ndezja e automjetit me kabllo
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Bashkangjisni litarin ose kabllon tërheqëse (shu-
frën) për tërheqje për hallkën për tërheqje.

Shënime për vozitësin e automjetit i cili është 
tërhequr

• Litari i tërheqjes duhet të shtrëngohet para se 
të niseni me automjetin

• Ngadalë lironi tufën kur të nisni automjetin (tek 
automjetet me transmision manual) ose ngadalë 
përshpejtoni (tek automjetet me transmetim au-
tomatik).

Mënyra e vozitjes

Për tërheqje automjet është e nevojshme për-
vojë, sidomos kur përdor një litar për tërheqje. Të 
dy vozitësit duhet të jenë të vetëdijshëm se tër-
heqja e automjetit është me të vërtetë e vështirë. 
Vozitësit e papërvojë nuk duhet të përpiqen të 
tërheqin automjet .

Mos tërhiqni shumë fort dhe jini të kujdesshëm 
që të mos shkyejnë litarin. Kur tërhiqni një au-
tomjet në mënyrë të pabarabartë, gjithmonë 
ekziston rreziku i mbingarkimit të hallkave të 
tërheqjes dhe dëmtimit të tyre.

Kyçeni ndezjen për të liruar bllokimin e timonit 
dhe për të lejuar funksionimin e dritave stop, bri 
dhe fshirësin e xhamit mbrojtës.

Vendosni dorezën e transmetuesit në pozitë neu-
trale (ler) tek automjetet me transmision manual. 
Tek automjetet me transmision automatik, ven-
dosni dorezën e transmetuesit në pozicionin N.

Frenat servo punojn vetëm kur motori është në 
funksion. Kur motori është i çkyçur, duhet më 
shumë të shtypni pedalin e frenave.

Meqenëse drejtimi është i vështirë kur motori 
nuk po funksionon, është e nevojshme një forcë 
e rëndësishme e frenimit dhe drejtimit.

Nëse motori nuk ndizet, së pari përpiquni që të 
ndizni automjetin me ndihmën e baterisë së një 
automjeti tjetër >>> faqe 71. Automjetin përpiquni 
ta ndizni vetëm në qoftë se nuk ngarkoni bat-
erinë.

Nëse nisni automjetin me motor benzine, mos 
e tërhiqni në distanca të gjata. Për të mos hyrë 
gazrat shkarkuese nga automjeti i tërhequr,kyçni 
qarkullimin e ajrit dhe mbyllni dritaret.

Procedura për nisjen e automjetit i cili është i 
tërhequr:

• Motori në 2-tën ose 3-tën shpejtësi.

• Mbajeni tufën deri në fund.

• Kyçeni ndezjen.

• Kur të dy automjetet fillojnë të lëvizin, lironi 
tufën.  

• Sapo të ndizet motori, shtypni pedalin e tufës 
dhe vendosni dorezën e transmetuesit në pozi-
cion neutral.

Kabllot

Mos e ndizni automjetin me një ngarkues për 
bateri.

Automjeti me bateri të shkarkuar mund të ndizet 
duke përdorur kabllot për ndezje dhe bateri nga 
automjet tjetër.

Kabllot

Kabllot e ndezjes duhet të jenë në përputhje me 
standardin DIN 72553 (kontrolloni udhëzimet e 
prodhuesit). Përdorni kabllot e ndezjes me ter-
minale të izoluara dhe një seksion nga 25 mm² 
për motorët me benzinë dhe 35 mm² për motorët 
me naftë.
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• Automjetet nuk duhet të vijnë në kontakt 
me njëri-tjetrin gjatë procesit të ndezjes me 
kabllo; përndryshe rryma mund të rrjedhë 
kur terminalet pozitive janë të lidhura.
• Bateria e shkarkuar duhet të lidhet siç 
duhet me kabllot e ndezjes.

Shënim 

Foto.89. Diagrami për lidhje për autom-
jetet që nuk kanë një sistem Start-stop 
ndërprerës për ta ndezur motorin.
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Si të ndizni automjetin me kabllo: 
përshkrim

Foto.90. Diagrami për lidhje për automjetet 
që kanë një Sistem Start-Stop ndërprerës për 
ta ndezur motorin.

Renditja i lidhjes së kabllove:

1.Çkyçeni ndezjen në të dy automjetet >>> 

2.Lidhni kabllon e kuqe me terminal pozitiv të 
baterisë së zbrazur A >>> Foto.89.

3.Lidhni kabllon tjetër të kuqe me terminalin 
pozitiv në baterinë ndihmëse B.

4a. Në automjete pa një sistem Start-

Stop: lidhni kabllon e zezë në

terminalin negativ në

baterinë ndihmëse B >>> Foto.89.

4b. Në automjete me sistem Start-Stop:

lidhni kabllon e zezë X me një gjini

të përshtatshme, në copë metali në

bllokun e motorit >>> Foto.90.

5.Lidhni anën tjetër të kabllos së zezë X me një 
pikë për të marrë me qera një automjet, si për 
shembull bllokun e motorit ose disa lidhje me vidë 
për montimin e motorit. Lidhni sa më larg të jetë e 
mundur nga bateria e zbrazur A.
6.Reguloheni kabllot në mënyrë që ato të mos 
mund të bashkangjiten në pjesët rrotulluese në 
hapëirën e motorit.

Për të nisur automjetin:

7.Kyçeni ndezjen në automjet me baterinë ndih-
mëse lini atë që të funksionojë.
8.Pas rreth 2-3 minutash, ndizni motorin tjetër.

Heqja e kabllove:

9.Para heqjes së kabllove, çkyçni dritat e ndalimit 
nëse janë të ndezur.
10.Ndizni konsumatorët elektrikë (p.sh. dritat, 
ngrohjen në dritaren e pasme) në automjetin i 
cili ndizet me kabllo. Në ket mënyre zvogëlohet 
tensioni i shkëndijave të cilat krijohen kur kabllot 
janë të çkyçur.
11.Kur i hiqni kabllot, e njëjta gjë duhet përsëritur 
saktësisht në procedurën e mësipërme në mënyrë 
të kundërt



PARALAJMËRIM
•Ju lutemi lexoni shënimet e paralajmëri-
meve për sigurinë e lidhur me punën në 
hapësirën e motorit >>> ⃝ në faqën 263 në 
kapitullin „ Puna në hapësirën e motorit “.
•Bateria ndihmëse duhet të ketë tension 
të njëjtë (12 volt) si dhe bateria e zbrazur. 
Kapaciteti i saj nuk duhet të jetë dukshëm 
më i ulët se ai i baterisë së zbrazur – mund 
të çojë në një shpërthim.
•Bateri e zbrazur mund të ngrijë në një tem-
peraturë prej 0 ° C. Kurrë mos lidhni kabllot 
për ndezjen e baterisë së ngrirë mund të 
shkaktojë një shpërthim! Shkrini baterinë e 
ngrirë para se të lidhni kabllot e ndezjes.
•Mos e ekspozoni baterinë në flakë ose në 
shkëndija – mund të ndodhë një shpërthim
•Ndiqni udhëzimet e prodhuesit për kabllot 
e ndezjes
•Mos lidhni kabllot negative të një automjeti 
tjetër direkt në terminalet negative të bater-
isë së zbrazët. Gazi i cili është lëshuar nga 
bateria mund të shkaktojë shkëndija,  e cila 
prap mund të çojë në një shpërthim.

•Asnjëherë mos e lidhni kabllon negative me 
komponentët e sistemit të karburantit ose 
linjat e frenave në automjetin tjetër.
•Pjesët  të pa izoluara të terminaleve të  ba-
terisë nuk duhet të preken. Kabllot e lidhura 
me terminale pozitive nuk duhet të prekin 
pjesët metalike të automjetit sepse ato 
mund të shkaktojnë një qark të shkurtër
•Regulloheni kabllot në mënyrë që ato të 
mos mund të bashkëngjiten në pjesët rrotul-
luese në hapësirën e motorit.
•Mos u mbështetni mbi baterinë gjatë 
ndezjes me kabllo për ndezje- mund të 
digjesh.

Automjetet nuk duhet të vijnë në kontakt 
me njëri-tjetrin gjatë procesit të ndezjes së 
kabllove. Përndryshe, rryma do të rrjedhë 
kur terminalet pozitive do të lidhen.

Shënim 
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Ndryshimi i gomave të 
fshirëseve

Pozicioni i fshirëseve
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igurohuni që mbajtësit e baterive të kenë 
kontakt të mjaftueshëm metal me metal me 
terminalet e baterisë.

Nëse motori nuk ndizet pas 10 sekondash, 
çkyçeni ndezjen dhe pas 1 minutë, përsëritni 
procedurën përsëri.

Foto.91. Pozicioni i fshirëseve në funksion

Foto.92  Zëvendsimi i gomave të fshirëseve

Për të zëvendësuar gomat e fshirëseve ju duhet 
të ngrini fshirëset nga pozicioni origjinal në 
pozitën e shfaqur.



Mos i ndryshoni gomat e fshirëseve kur janë 
në pozicionin origjinal, pasi kjo mund të 
shkaktojë që mbulesa e motorit të hiqet si 
rezultat i fërkimit në dorezën e fshirësit.

Pozicioni për zëvendsimin e gomave të 
fshirëseve
• Kontrolloni nëse fshirëset janë të ngrira.
• Kyçeni dhe çkyçeni ndezjen. Pastaj, pas 
9 sekondave, shtypni dorezën e fshirësit 
poshtë. Fshirësit do të vendosen në pozi-
cionin e shfaqur në Foto.91.

Heqja e gomave të fshirëseve
• Ngrini fshirëset.
• Shtypni dhe mbani butonin 1 >>> Foto.92.
• Ngadalë tërhiqni dorezën e fshirësit në 
drejtim të shigjetës.

Zëvendësimi i gomave të fshirëseve
• Futni gomën e fshirësit në dorezën e 
fshirësit derisa të dëgjoni një klik.
• Vendosni fshirësit në pozicionin e tyre 
origjinal.
• Kyçeni ndezjen, ulni dorezën e fshirësit 
poshtë dhe pastaj çkyçeni ndezjen.

Heqja e gomës

• Ngrini dorezën e fshirësit nga xhami.
• Tërhiqni gomen në drejtim të shigjetës dhe 
hiqni atë >>> Foto.93 A

Montimi i gomës

• Me një dorë, mbajeni pjesën e sipërme të 
fundit të dorezës së fshirësit.
• Vendosni gomën siç tregohet në Foto. 93 B 
dhe tërhiqni atë derisa të vendoset.
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Zëvendësimi i gomave të fshirëseve në 
xhamin e pasëm
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në ,,Zëvendsimi i fshirëseve të xhamit 
mbrojtës dhe fshirëset e xhamit të 
pasëm në faqe 100

››› faqe 100  

në “Zëvendësimi i fshirëseve të 
xhamave mbrojtës dhe fshirësit e 
xhamit të pasëm” në faqe 100 

››› faqe 100  

Foto.93 Heqja dhe vendosja e gomës së 
fshirëses në xhamin e pasëm
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