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Die SEAT S.A. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass jederzeit 
Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen 
dieser Betriebsanleitung können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.
Alle Texte, Abbildungen und Anweisungen dieser Anleitung befinden sich auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. 
Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben sind bei Ausgabeschluss gültig. Irrtum bzw. Auslassungen vorbehalten.
Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der SEAT S.A. nicht gestattet.
Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der SEAT S.A. ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

❀Dieses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.
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Të dhënat e automjetit 

Lloji i automjetit: 

Targat e regjistrimit:

Numri i identifikimit të 
automjetit:

Data e regjistrimit ose 
dorëzimit të parë:

Partneri kontraktues 
për SEAT: 

Këshilltar i servisit: 

Telefoni: 

Vërtetim për pranim të dokumenteve dhe 
çelësi i automjetit 

AAAuuutttooommmjjjeeetttiii   pppëëërrrfffssshhhiiinnn:::   

Doraсak për automjetin 

Çelësi kryesor 

Çelësi i dytë 

Data:

Nënshkrim i pronarit të automjetit: 

PPPOOO   JJJOOO   

Funksioni i saktë i çelësave është 
kontrolluar

Vendi:  



Hyrje
Ju keni zgjedhur SEAT - ju faleminderit për 
besimin!

Me SEAT-in tuaj të ri do të jeni në gjendje të 
shijoni një automjet me teknologjinë dhe 
pajisjet më të fundit të cilësisë më të lartë.

Ne ju rekomandojmë që të lexoni me kujdes 
këtë Udhëzues për përdorim për të fituar 
besim tek automjeti dhe për të qenë në 
gjendje të përdorni të gjitha funksionet e tij 
në vozitjen e përditshme.

Informacionet për funksionimin plotësohen 
me udhëzime për funksionet dhe 
mirëmbajtjen e automjetit, duke garantuar 
kështu sigurinë dhe vlerën e tij. Përveç 
kësaj, ne ju japim këshilla praktike dhe 
sugjerime për vozitjen efikase dhe 
ekologjike të automjetit tuaj.

Ju urojmë një vozitje të sigurt dhe të 
këndshme.

SEAT, S.A. 

VËMENDJE 

JJJuuu   llluuuttteeemmmiii   vvvëëëzzzhhhgggooonnniii   ssshhhëëënnniiimmmeeettt   eee   rrrëëënnndddëëësssiiissshhhmmmeee
tttëëë sssiiiggguuurrriiisssëëë   pppëëërrr   AAAiiirrrbbbaaaggg---uuunnn   eee   pppëëërrrpppaaarrrmmmëëë   tttëëë
pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt   ›››››››››   fffqqq...   333888,,,   IIInnnssstttaaallliiimmmiii   dddhhheee   pppëëërrrdddooorrriiimmmiii   iii
ssseeedddiiillljjjeeevvveee   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë...   



Për këtë doraсak
Në këtë doraсak përshkruhet pppaaajjjiiisssjjjaaa e 
automjetit në momentin e hartimit. Disa 
nga pajisjet e përshkruara do të 
prezantohen më vonë ose do të jenë në 
dispozicion vetëm në tregje të caktuara.

DDDiiisssaaa   pppaaajjjiiisssjjjeee   dddhhheee   fffuuunnnkkksssiiiooonnneee   qqqëëë   jjjaaannnëëë
pppëëërrrssshhhkkkrrruuuaaarrr   kkkëëëtttuuu   nnnuuukkk   jjjaaannnëëë   nnnëëë   dddiiissspppooozzziiiccciiiooonnn ttteee
tttëëë   gggjjjiiittthhhaaa   llllllooojjjeeettt   ooossseee   vvvaaarrriiiaaannnttteeettt   eee   mmmooodddeeellliiittt dddhhheee
mmmuuunnnddd   tttëëë   nnndddrrryyyssshhhooojjjnnnëëë   nnnëëë   vvvaaarrrëëësssiii   tttëëë kkkëëërrrkkkeeesssaaavvveee
ttteeekkknnniiikkkeee   dddhhheee   kkkëëërrrkkkeeesssaaavvveee   tttëëë tttrrreeeggguuuttt,,,   pppaaa   uuu
kkkooonnnsssiiidddeeerrruuuaaarrr   sssiii   rrreeekkklllaaammmëëë mmmaaassshhhtttrrruuueeessseee...

FFFoootttooottt mund të ndryshojnë nga automjeti i juaj 
dhe duhet të interpretohen si shfaqje të 
përgjithshme.

TTTëëë   dddhhhëëënnnaaattt   pppëëërrr   dddrrreeejjjtttiiimmmiiinnn (majtas, djathtas, 
para, pas) që shfrytëzohen në këtë 
doraсak i referohen drejtimit të lëvizjes të 
automjetit përveç nëse nuk përсaktohet 
ndryshe.

MMMaaattteeerrriiiaaallliii   aaauuudddiiiooo---vvviiizzzuuuaaalll në parim duhet të 
ndihmojë përdoruesit të kuptojnë më mirë 
disa nga funksionet e automjetit. Ai nuk 
shërben si zëvendësim i Udhëzimit për 
përdorim. Referojuni Udhëzimit për 
përdorim për çdo informacion dhe 
paralajmërim. 

KKKaaarrraaakkkttteeerrriiissstttiiikkkaaattt   eee   ssshhhëëënnnuuuaaarrraaa   mmmeee   nnnjjjëëë   yyyllllll (*) i 
ka në pajisjen serike vetëm për versione 
të caktuara të modeleve dhe ato 
dorëzohen vetëm për versione të 
caktuara si pajisje speciale, dmth ato 
ofrohen vetëm në vende të caktuara.
MMMaaarrrkkkaaattt   tttrrreeegggtttaaarrreee janë të shënuara me ®. 
Mungesa e këtij simboli nuk garanton se 
termi nuk është markë tregtare.
E shënon vazhdimin e një kapitulli në 
faqen tjetër.

Në këtë udhëzim për përdorim mund të vini 
deri te informaсionet në këtë mënyrë:

● Indeksi i përgjithshëm tematik i renditur 
sipas kapitujve.
● Indeks vizual i përmbajtjes që përdor 
grafikë për të treguar faqet që përmbajnë 
informacion "thelbësor", i cili është i detajuar 
në kapituj përkatës.
● Indeks me terma dhe sinonime të shumta 
profesionale që lehtësojnë kërkimin e 
informacionit. 

VËMENDJE 

TTTeeekkksssttteeettt   pppaaasss   kkkëëëtttiiijjj   sssiiimmmbbbooollliii   pppëëërrrmmmbbbaaajjjnnnëëë
iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiiooonnn   pppëëërrr   sssiiiggguuurrriiinnnëëë   dddhhheee   jjjuuu
pppaaarrraaalllaaajjjmmmëëërrrooojjj   pppëëërrr   rrrrrreeezzziiiqqqeeettt   eee   mmmuuunnndddssshhhmmmeee
nnngggaaa   aaakkksssiiidddeeennntttiii   ooossseee   nnngggaaa   lllëëënnndddiiimmmiii...   



®



KUJDES 

TTTeeekkkssstttiii   mmmeee   kkkëëëtttëëë   sssiiimmmbbbooolll   jjjuuu   pppaaarrraaalllaaajjjmmmëëërrrooonnn
pppëëërrr   dddëëëmmmtttiiimmmeee   tttëëë   mmmuuunnndddssshhhmmmeee   tttëëë aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt
tttuuuaaajjj...   

Shënim për mjedisin 

TTTeeekkksssttteeettt   pppaaasss   kkkëëëtttiiijjj   sssiiimmmbbbooollliii   pppëëërrrmmmbbbaaajjjnnnëëë
iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiiooonnn   nnnëëë   llliiidddhhhjjjeee   mmmeee   mmmbbbrrrooojjjtttjjjeeennn   eee   mmmjjjeeedddiiisssiiittt...   

Shënim 

TTTeeekkksssttteeettt   mmmeee   kkkëëëtttëëë   sssiiimmmbbbooolll   pppëëërrrmmmbbbaaajjjnnnëëë
iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiiooonnn   ssshhhttteeesssëëë...   



Udhëzues dixhital për përdorim

Versioni dixhital i udhëzimit për përdorim 
mund të shfaqet në faqen zyrtare të 
internetit të SEAT: 

Foto 1 Faqja e internetit të SEAT

● Skenoni kodin QR ››› FFFoootttooo   111
●OOOSSSEEE shkruani adresën vijuese në tuaj:

http://www.seat.com/owners/yourseat/
manuals-offline.html

dhe zgjidhni automjetin tuaj. 

Video të ngjashme

Përdorimi i disa funksioneve të automjetit 
mund të shfaqet në formën e video 
instruksioneve: 

Foto 2  Faqja e internetit të SEAT

● Skenojeni kodin QR ››› FFFoootttooo   222
● OOOSSSEEE   shkruani adresën vijuese në tuaj:

http://www.seat.com/owners/yourseat/
manuals-offline.html

zgjidhni automjetin tuaj dhe pastaj opsionin 
„Multimedia“ 

Shënim 

VVViiidddeeeooo   iiinnnssstttrrruuukkksssiiiooonnneeettt   jjjaaannnëëë   nnnëëë   dddiiissspppooozzziiiсссiiiooonnn
vvveeetttëëëmmm   nnnëëë   dddiiisssaaa   gggjjjuuuhhhëëë...   





PPPaaammmjjjaaa   eee   pppëëërrrgggjjjiiittthhhssshhhmmmeee   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   

Pamja e jashtme 

Foto 3  Leon 

KKKooonnntttrrrooolllllliii   iii   nnniiivvveeellliiittt   tttëëë   lllëëënnngggjjjeeevvveee
– Vaj
– Lëngu për frenat
– Bateria
KKKaaapppaaakkkuuu   iii   hhhaaapppëëësssiiirrrëëësss   tttëëë   mmmoootttooorrriiittt
– Dorëza për zhbllokim
– Hapje/ Mbyllje

A 

B 

RRRiiimmmooorrrkkkiiimmmiii   iii   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt
– Ganxha për tërheqje. ››› fffqqq   666333
– Nisja e rimorkimit ››› fffqqq   666111

C SSSeeennnsssooorrrëëëttt   eee   sssiiisssttteeemmmeeevvveee   nnndddiiihhhmmmëëëssseee   gggjjjaaatttëëë
vvvooozzziiitttjjjeeesss

Kamera shumëfunksionale e përparme
Sensori i radarit të përparmë
Sensorë ndihmës për parkim
Sensori i ndihmësit të parkimit

1 

2 

3 

4 

7 



PPPaaammmjjjaaa   eee   pppëëërrrgggjjjiiittthhhssshhhmmmeee   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   

Pamja e jashtme 

Foto 4  Leon Sportstourer 

KKKooonnntttrrrooolllllliii   iii   nnniiivvveeellliiittt   tttëëë   lllëëënnngggjjjeeevvveee
– Vaj
– Lëngu për frenat
– Bateria
KKKaaapppaaakkkuuu   iii   hhhaaapppëëësssiiirrrëëësss   tttëëë   mmmoootttooorrriiittt
– Dorëza për zhbllokim
– Hapje/Mbyllje

A 

B 

RRRiiimmmooorrrkkkiiimmmiii   iii   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt
– Ganxha për tërheqje. ››› fq 63
– Nisja e rimorkimit››› fq 61 

C SSSeeennnsssooorrrëëëttt   eee   sssiiisssttteeemmmeeevvveee   nnndddiiihhhmmmëëëssseee   gggjjjaaatttëëë
vvvooozzziiitttjjjeeesss

Kamera shumëfunksionale e përparme
Sensori i radarit të përparmë
Sensorë ndihmës për parkim
Sensori i ndihmësit të parkimit 

1 

2 

3 

4 

8 



PPPaaammmjjjaaa   eee   pppëëërrrgggjjjiiittthhhssshhhmmmeee   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   

Pamja e jashtme 

Foto 5  Leon 

DDDeeerrraaa   eee   pppaaasssmmmeee
– Hapje nga jashtë
– Hapje emergjente
TTTëëërrrhhheeeqqqjjjaaa   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt
– Tërheqje. ››› fffqqq   666333
– Rimorkimi ››› fffqqq   666111
HHHaaappp   dddhhheee   mmmbbbyyyllllll
– Dyer
– Sistemi i mbylljes qendrore

A 

B 

C 

– Bllokim emergjent
RRReeezzzeeerrrvvvuuuaaa
– Sasia e mbushjes
– Hapje/Mbyllje e kapakut për bllokim 
VVVeeeppprrriiimmmiii   nnnëëë   rrraaasssttt   tttëëë   dddeeefffeeekkktttiiittt
– Mjetet për defekte ››› fffqqq   444999
– Ndërrimi i rrotës››› fffqqq   555222   

D 

E 

SSSeeennnsssooorrrëëëttt   eee   sssiiisssttteeemmmeeevvveee   nnndddiiihhhmmmëëëssseee   gggjjjaaatttëëë
vvvooozzziiitttjjjeeesss

Kamera rezervë
Sensorë ndihmës për parkim
Sensorë të radarëve të pasëm
Sensori i ndihmësit të parkimit

1 

2 

3 

4 

9 



PPPaaammmjjjaaa   eee   pppëëërrrgggjjjiiittthhhssshhhmmmeee   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   

Pamja e jashtme 

Foto 6  Leon Sportstourer 

DDDeeerrraaa   eee   pppaaasssmmmeee
– Hapje nga jashtë
– Hapje emergjente
TTTëëërrrhhheeeqqqjjjaaa   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt
– Tërheqje. ››› fffqqq   666333
– Rimorkimi ››› fffqqq   666111
HHHaaappp   dddhhheee   mmmbbbyyyllllll
– Dyer
– Sistemi i mbylljes qendrore

A 

B 

C 

– Bllokim emergjent

RRReeezzzeeerrrvvvuuuaaa
– Sasia e mbushjes
– Hapje/Mbyllje e kapakut për 

bllokim
VVVeeeppprrriiimmmiii   nnnëëë   rrraaasssttt   tttëëë   dddeeefffeeekkktttiiittt
– Mjetet për defekte ››› fffqqq   444999
– Ndërrimi i rrotës  ››› fffqqq   555222   

D 

E 

SSSeeennnsssooorrrëëëttt   eee   sssiiisssttteeemmmeeevvveee   nnndddiiihhhmmmëëëssseee   gggjjjaaatttëëë
vvvooozzziiitttjjjeeesss

Kamera rezervë
Sensorë ndihmës për parkim
Sensorë të radarëve të pasëm
Sensori i ndihmësit të parkimit

1 

2 

3 

4 

10 



PPPaaammmjjjaaa   eee   pppëëërrrgggjjjiiittthhhssshhhmmmeee   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   

Rishikim (timoni në anën e majtë) 

Rregullimi elektrik i dritareve
Instalimi i pasqyrave të jashtme
Element kontrolli për ndriçimin 
dhe ngrohjen e pasqyrave të 
dritareve
Leva e sinjalizuesit dhe dritat e 
gjata
Pajisje për rregullimin e shpejtësisë
Dritat e kontrollit
Fshirës dhe fshirësi i pasëm

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sistemi i informimit të shoferit
Sistemi info-argëtues
Leva për hapjen e kapakut të hapësirës 
së motorit
Siguresa ›››   fffqqq   666555
Rregullimi i poziсionit të timonit ››› fffqqq   111888
Sinjalizues
Buton për fillim
Frena elektronike e parkimit

7 

8 

9 

10

11

12 

13 

14 

15 Brava qendrore

11 



PPPaaammmjjjaaa   eee   pppëëërrrgggjjjiiittthhhssshhhmmmeee   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   

Rishikim (timoni në anën e djathtë) 

Sistemi info-argëtues
Leva për sinjal dhe dritat e gjata
Pajisje për rregullimin e shpejtësisë
Dritat e kontrollit
Fshirës dhe fshirësi për xhamin e 
pasëm

Sistemi i informimit të shoferit

1

2 

3 

4 

5 

Element kontrolli për ndriçimin dhe 
ngrohjen e pasqyrave të dritareve
Instalimi i pasqyrave të jashtme
Rregullimi elektrik i dritareve
Leva e hapjes të kapakut të hapësirës së 
motorit
Buton për ndezje
Bllokim qendror
Frena elektronike e parkimit

6 

7 

8 

9 

10

11 

12 

Sinjalizues
Rregullimi i poziсionit të timonit ››› fffqqq   111888
Siguresat ››› fffqqq   666555   

13 

14 

15 

12 



PPPaaammmjjjaaa   eee   pppëëërrrgggjjjiiittthhhssshhhmmmeee   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   

Pamje e brendshme 

Mbështetës për duar
Isofix elemente për përforсim ››› fffqqq   444000
Rregullimi i mbështetësve të kokës
Rripat e sigurimit ››› fffqqq   111999
Çatia panoramike
Pasqyra e brendshme

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Çaktivizimi i airbag-ut të pasagjerit 
››› fffqqq   333111
Frena elektronike e parkimit
Rregullimi i sediljes

7 

8 

9 

13 



SSSiiiggguuurrriiiaaa   

Siguria

Siguria gjatë vozitjes

Shënime për vozitjen

Siguria në rradhë të parë! 

VËMENDJE 

● KKKyyy   kkkaaapppiiitttuuullllll   pppëëërrrmmmbbbaaannn   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiiooonnn   tttëëë
rrrëëënnndddëëësssiiissshhhëëëmmm   nnnëëë   llliiidddhhhjjjeee   mmmeee   pppëëërrrdddooorrriiimmmiiinnn   eee
aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt,,,   ssshhhooofffeeerrriiittt   dddhhheee   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëvvveee   tttëëë tttiiijjj...
IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiiooonnneee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa   tttëëë   rrrëëënnndddëëësssiiissshhhmmmeee qqqëëë
ddduuuhhheeettt   tttëëë   dddiiinnniii   pppëëërrr   sssiiiggguuurrriiinnnëëë   tttuuuaaajjj   dddhhheee   tttëëë
uuudddhhhëëëtttaaarrrëëëvvveee   tttuuuaaajjj   mmmuuunnnddd   tttëëë   gggjjjeeennndddeeennn   nnnëëë
kkkaaapppiiitttuuujjjttt   eee   tttjjjeeerrrëëë   tttëëë   kkkëëëtttiiijjj   uuudddhhhëëëzzzuuueeesssiii...
●   SSSiiiggguuurrrooohhhuuunnniii   qqqëëë   dddooorrraaaсссaaakkkuuu   iii   pppllloootttëëë   tttëëë   jjjeeetttëëë
gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt...   KKKjjjooo   vvvllleeennn
vvveeeçççaaannnëëërrriiissshhhttt   nnnëëëssseee   jjjuuu   iiiaaa   hhhuuuaaazzzooonnniii aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn
dddiiikkkuuujjjttt   tttjjjeeetttëëërrr   ooossseee   nnnëëëssseee   eee   ssshhhiiitttnnniii aaatttëëë...   

Para vozitjes 

Për sigurinë tuaj personale dhe sigurinë e 
bashkudhëtarëve tuaj, respektoni gjërat e 
mëposhtme: 

– Sigurohuni që dritat dhe sinjalet e 
automjetit të funksionojnë mirë.

– Kontrolloni tensionin e gomave.

– Sigurohuni që të gjitha xhamat e dritareve 
të sigurojnë një pamje të qartë dhe të mirë 
për jashtë .

– Siguroni pjesët e bagazhit që mbani me 
vete.

– Sigurohuni që të mos ketë objekte që mund 
të pengojnë pedalet.

– Vendosni pasqyrat, sediljen e përparme 
dhe mbajtësen e kokës në përputhje me 
madhësinë e trupit tuaj.

– Sigurohuni që mbështetëset e kokës së 
pasagjerëve të pasmë janë në pozicionin 
për përdorim.

– Udhëzoni pasagjerët të vendosin mbajtëset 
e kokës në përputhje me madhësinë e trupit 
të tyre.

– Mbroni fëmijët me një sedilje të 
përshtatshme për fëmijë dhe me një rrip 
sigurimi të siguruar siç duhet ››› fffqqq...   333666.

– Merrni pozicionin e duhur të uljes. Udhëzoni 
pasagjerët tuaj të marrin pozicionin e duhur 
të uljes ››› fffqqq...   111555.

– Gjithmonë lidhni rripin e sigurimit në mënyrë 
të rregullt para se të filloni të vozisni. 
Udhëzoni edhe 

pasagjerët tuaj të lidhin rripin siç duhet ››› 
fffqqq...   111999...   

Faktorët e sigurisë 

Si shofer, ju jeni përgjegjës për veten dhe 
pasagjerët tuaj.

– Mos lejoni që t’ju tërhiqet vëmendja  nga 
situata e trafikut, p.sh. nga bashkëudhëtarët 
tuaj ose me telefon.

– Asnjëherë mos vozisni nëse aftësia juaj e 
vozitjes është e kufizuar (p.sh. për shkak të 
drogës, alkoolit, drogës).

– Ndiqni rregullat e trafikut dhe shpejtësinë 
e сaktuar.

– Gjithmonë përshtateni shpejtësinë e 
vozitjes me gjendjen e rrugës, si dhe me 
trafikun dhe kushtet e motit.

– Në udhëtime më të gjata, bëni pushime të 
rregullta - më çdo dy orë.

– Preferohet të mos vozisni nëse jeni të 
lodhur ose jeni nën presion kohor. 

VËMENDJE 

NNNgggaaarrrjjjaaa   eee   mmmaaakkkiiinnnëëësss   nnnëëënnn   nnndddiiikkkiiimmmiiinnn   eee aaalllkkkoooooollliiittt,,,
dddrrrooogggëëësss,,,   iiilllaaaçççeeevvveee   dddhhheee   nnnaaarrrkkkoootttiiikkkëëëvvveee mmmuuunnnddd   tttëëë
ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   aaakkksssiiidddeeennnttteee   tttëëë   rrrëëënnndddaaa dddhhheee
dddëëëmmmtttiiimmmeee   fffaaatttaaallleee...   
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss   

● AAAlllkkkoooooollliii,,,   dddrrrooogggaaa,,,   iiilllaaaçççeeettt   dddhhheee   nnnaaarrrkkkoootttiiikkkëëëttt
mmmuuunnnddd   tttëëë   nnndddëëërrrhhhyyyjjjnnnëëë   nnnëëë   pppeeerrrccceeeppptttiiimmmiiinnn,,,
kkkooohhhëëënnn   eee   rrreeeaaagggiiimmmiiittt   dddhhheee   sssiiiggguuurrriiinnnëëë   eee vvvooozzziiitttjjjeeesss,,,
gggjjjëëë   qqqëëë   mmmuuunnnddd   tttëëë   sssjjjeeellllllëëë   dddeeerrriii   nnnëëë hhhuuummmbbbjjjeeennn   eee
kkkooonnntttrrrooolllllliiittt   tttëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt...   

Pajisjet e sigurisë 

Ju nuk duhet të luani me sigurinë tuaj dhe të 
pasagjerëve tuaj. Në rast aksidenti, pajisjet e 
sigurisë mund të zvogëlojnë rrezikun e 
lëndimit. Pikat e mëposhtme përmbajnë disa 
nga pajisjet e sigurisë në automjetin tuaj 
SEAT: 1)

● Rripa sigurimi të optimizuara me tre pika të 
përforсimit
● kufizuesi i fuqisë të rripit të sigurimit në 
sediljet e jashtme të pasme
● tensionues rripi për sediljet e përparme dhe 
sediljet anësore të pasme,
● Airbag të përparëm
● airbagë për gjunjtë* dhe airbag i mësëm* 
për shoferin
● airbag-ët anësor në mbështetëset e 
sediljes së përparme
● airbag-ët anësorë në mbështetëset e 
sediljes së pasme*,
● Airbag për kokën 

● „ISOFIX“ pikat e lidhjes për sediljet e pas-
agjerëve dhe sediljet e pasme me vendet e 
fëmijëve me sistemin ISOFIX,
● mbështetës për kokën që rregullohen sipas 
lartësisë 
● mbështetësit e pasëm të kokës me poziсion 
për përdorim edhe jashtë përdorimit
● kolona e drejtimit që është rregullohet.

Pajisjet epërmendura të sigurisë shërbejnë 
për t’u mbrojtur ju dhe pasagjerët tuaj në 
mënyrën më të mirë të mundshme në situata 
aksidenti. Këto pajisje sigurie nuk do t’u 
shërbejnë ju ose pasagjerëve tuaj nëse 
merrni pozicion të gabuar të uljes ose nëse 
nuk i rregulloni dhe përdorni siç duhet .

SSSiiiggguuurrriiiaaa   ëëëssshhhtttëëë   eee   rrrëëënnndddëëësssiiissshhhmmmeee   pppëëërrr   tttëëë   gggjjjiiittthhhëëë!!!   

Poziсioni i duhur i uljes të 
pasagjerëve në automjet

Poziсioni i duhur i uljes në sedilje 

Foto 7  Distanca e duhur nga shoferi deri në 
timon duhet të jetë së paku 25 cm (10 inç). » 

1)  Në varësi të modelit/tregut 
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   

Foto 8  Lëvizja e duhur e shiritittë rripit dhe 
vendosja e duhur e mbështetëseve të kokës.

Më poshtë janë përmendur pozicionet e 
sakta të uljes për shoferin dhe pasagjerët.

Njerëzit të cilët për shkak të karakteristikave 
të tyre fizike nuk mund të arrijnë pozicionin e 
duhur të uljes, duhet të informohen në një 
shërbim profesional për azhurnime të 
mundshme speciale. Vetëm me pozicionin e 
duhur të uljes fitohet efekti mbrojtës optimal i 
rripit të sigurimit dhe airbag-ut. SEAT 
rekomandon një vizitë në një shërbim 
profesional në SEAT.

Për siguri personale dhe për të zvogëluar 
dëmtimet në rast të një manovre të frenimit të 
papritur ose aksident, SEAT rekomandon 
pozicionet e mëposhtme të uljes:

PPPëëërrr   tttëëë   gggjjjiiittthhhëëë   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëttt   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   vvvllleeennn:::
● Rregulloni mbsëhtetësin e kokës, në mënyrë 
që tehu i sipërm i saj të jetë në përputhje me 
pjesën e sipërme të kokës - por jo më e ulët 

se lartësia e syve. Pjesa e poshtme e kokës 
pozicionojeni sa më afër mbështetëses së 
kokës ››› FFFoootttooo   888.
● Te njerëzit e shkurtër, shtyni mbështetësen 
e kokës plotësisht poshtë, edhe nëse koka 
është nën skajin e sipërm të mbështetëses së 
kokës.
● Te njerëzit e lartë, shtyni mbështetësen e 
kokës deri lart.
● Mbani të dy këmbët në hapësirën e 
këmbëve gjatë vozitjes.
● Vendosni dhe mbërtheni në mënyrë të 
duhur rripat e sigurisë ››› fffqqq...   222333.

PPPëëërrr   ssshhhooofffeeerrriiinnn   vvvllleeennn   eeedddhhheee:::
● Rregulloni mbështetësen e sediljes në 
pozitën e përshtatshme, ashtu që kurrizi 
plotësisht të mbështetet në mbështetës.
● Rregulloni timonin në mënyrë që distanca 
midis timonit dhe ashtit të kraharorit të jetë së 
paku 25 cm (10 inç) ››› FFFoootttooo   777   dhe timoni 
mund të mbahet fort në tehun e jashtëm me 
të dy pëllëmbët dhe krahët pak të përkulur.
● Timoni duhet të drejtohet gjithmonë në 
drejtim të gjoksit, jo në drejtim të fytyrës.
● rregulloni vendin e shoferit në një drejtim 
gjatësor në mënyrë që pedalet të mund të 
shtypen me këmbët pak të përkulura dhe 
distanca deri te tabela instrumentale me 
pjesën e gjunjve të jetë të paktën 10 cm (4 
inç)››› FFFoootttooo   777. 
● Rregulloni vendin e shoferit në mënyrë që 

të arrihet  pika më e lartë e timonit.
● Gjithmonë mbani të dyja këmbët në 
hapësirën e këmbëve në mënyrë që të keni 
kontroll në automjet gjatë gjithë kohës.

PPPëëërrr   pppaaasssaaagggjjjeeerrriiinnn   gggjjjiiittthhhaaassshhhtttuuu   vvvllleeennn   eeedddhhheee:::
● Rregulloni mbështetësen e sediljes në 
pozitën e përshtatshme, ashtu që kurrizi 
plotësisht të mbështetet në mbështetës.
● Shtyjeni ulësen e pasagjerit prapa sa më 
shumë që të jetë e mundur (duhet të ketë të 
paktën 25 cm hapësirë midis tabelës 
instrumentale dhe gjoksit). Nëse distanca 
është më pak se 25 cm, sistemi i airbag mund 
të mos ju mbrojë siç duhet. 

Numri i vendeve për ulje 

Automjeti disponon me 555 sedilje, 2 sedilje 
para dhe 3 sedilje pas. Çdo sedilje është e 
pajisur me rrip sigurimi.

Disa versione të modelit janë 
mmmiiirrraaatttuuuaaarrrvvveeetttëëëmmm   për 4 sedilje. 2 para dhe 2 
pas. 

VËMENDJE 

PPPooozzziiiccciiiooonnniii   iii   gggaaabbbuuuaaarrr   iii   uuullljjjeeesss   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   mmmuuunnnddd   tttëëë
rrrrrriiisssëëë rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   gggjjjaaatttëëë   mmmaaannnooovvvrrraaavvveee   tttëëë
mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrssshhhmmmeee tttëëë vvvooozzziiitttjjjeeesss   dddhhheee   fffrrreeennniiimmmiiittt,,,
pppëëërrrppplllaaasssjjjeeesss   ooossseee   aaakkksssiiidddeeennntttiiittt dddhhheee aaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiittt
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss   

tttëëëaaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee nnngggaaa   lllëëënnndddiiimmmeee   tttëëë   rrrëëënnndddaaa   ooossseee
vvvdddeeekkkjjjeeeppprrruuurrrëëëssseee...
●   TTTëëë   gggjjjiiittthhhëëë   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëttt   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   ddduuuhhheeettt   tttëëë
mmmaaarrrrrriiinnn   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn   eee   ddduuuhhhuuurrr   tttëëë   uuullljjjeeesss
pppaaarrraaa vvvooozzziiitttjjjeeesss   dddhhheee   tttaaa   mmmbbbaaajjjnnnëëë   aaatttëëë   eeedddhhheee   gggjjjaaatttëëë
vvvooozzziiitttjjjeeesss... AAAjjjooo   vvvllleeennn   eeedddhhheee   pppëëërrr   vvveeennndddooosssjjjeeennn   eee   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt...
●   AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   tttrrraaannnssspppooorrrtttooonnniii   mmmëëë   ssshhhuuummmëëë
pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëë   ssseeesssaaa   tttëëë   kkkeeennniii   rrrrrriiipppaaa   sssiiiggguuurrriiimmmiii   nnnëëë
aaauuutttooommmjjjeeettt...
●   GGGjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   sssiiiggguuurrrooonnniii   fffëëëmmmiiijjjëëëttt   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   mmmeee
nnnjjjëëë sssiiisssttteeemmm   tttëëë   aaappprrrooovvvuuuaaarrr   dddhhheee   tttëëë   pppëëërrrssshhhtttaaatttssshhhëëëmmm pppëëërrr
mmmbbbaaajjjtttjjjeeennn   eee   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee,,,   iii   pppëëërrrssshhhtttaaatttssshhhëëëmmm   pppëëërrr
mmmaaadddhhhëëësssiiinnnëëë   eee   tttrrruuupppiiittt   dddhhheee   pppeeessshhhëëënnn   eee   tttyyyrrreee   ›››››››››   fffqqq...   333666...
●   GGGjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   mmmbbbaaannniii   kkkëëëmmmbbbëëëttt   nnnëëë
hhhaaapppëëësssiiirrrëëënnn   pppëëërrr   kkkëëëmmmbbbëëëttt...   AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë,,,   pppëëërrr
ssshhheeemmmbbbuuullllll,,, mmmooosss   iii   vvveeennndddooosssnnniii   kkkëëëmmmbbbëëëttt   nnnëëë   ssseeedddiiillljjjeee
ooossseee   nnnëëë   tttaaabbbeeelllëëënnn iiinnnsssrrruuummmeeennntttaaallleee,,,   dddmmmttthhh   kkkuuurrrrrrëëë   mmmooosss   iii
nnnxxxiiirrrrrrnnniii   nnngggaaa dddrrriiitttaaarrrjjjaaa...   PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee,,,   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   dddhhheee
rrrrrriiipppiii   iii   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt mmmuuunnnddd   tttëëë   mmmooosss   tttrrreeegggooojjjnnnëëë   nnnjjjëëë   eeefffeeekkkttt
mmmbbbrrrooojjjtttëëësss,,,   pppooorrr rrrrrriiisssiiinnn   rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   eee   lllëëënnndddiiimmmiiittt   nnnëëë   nnnjjjëëë
aaakkksssiiidddeeennnttt...   

Rrezik për shkak të poziсionit të 
gabuar të uljes 

Nëse rripat e sigurimit nuk janë të veshur siç 
duhet ose janë rregulluar gabimisht, rreziku i 
dëmtimit serioz ose fatal rritet. Rripat e sigurimit 
mund të arrijnë efektin e tyre mbrojtës optimal 
vetëm duke e tërhequr siç duhet shiritin e rripit 
të sigurimit. Poziсion i gabuar 

të uljes e pengon ndjeshëm efektin mbrojtës të 
rripave të sigurimit. Kjo mund të rezultojë në 
dëmtime të rënda ose fatale. Rreziku i një dëmtimi 
serioz ose fatal është veçanërisht i lartë nëse 
airbag-u i aktivizuar godet një pasagjer në 
automjet i cili ka marrë pozicionin e gabuar të uljes. 
Shoferi është përgjegjës për të gjithë pasagjerët 
në automjet, dhe posaçërisht për fëmijët që 
transportohen në automjet.
Numërimi i mëposhtëm përmban shembuj ku 
pozicionet e ulëseve mund të jenë të rrezikshme 
për të gjithë pasagjerët e automjetit.

NNNëëëssseee   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   ëëëssshhhtttëëë   nnnëëë   lllëëëvvviiizzzjjjeee:::

● Asnjëherë mos qëndroni i/e ngritur në automjet.
● Asnjëherë mos qëndroni i/e ngritur në sediljet.
● Asnjëherë mos u gjunjëzoni në sedilje.
● Asnjëherë mos u mbështesni fort në 
mbështetësen e sediljes.
● Asnjëherë mos u mbështesni në tabelën 
instrumentale.
● Asnjëherë mos u shtrini në sediljen e pasme.
● Asnjëherë mos u ulni vetëm në pjesën e 
përparme të sediljes
● Asnjëherë mos u ulni i/e anuar anash.
● Asnjëherë mos u përkulni nga dritarja
● Asnjëherë mos i vendosni këmët në dritare.
● Asnjëherë mos i vendosni këmbët në tabelën 
instrumentale 
● Asnjëherë mos i vendosni këmbët në tapiceri ose 
në pjesën e pasme të sediljeve.

● Asnjëherë mos transportoni dikë në hapësirën e 
këmbëve.
● Asnjëherë mos u ulni në mbështetësit e duarve.
● Asnjëherë mos transportoni dikë në sediljen që 
nuk  ka të vendosur rrip sigurimi.
● Asnjëherë mos qëndroni në hapësirën e 
bagazhit. 

VËMENDJE 

PPPooozzziiiccciiiooonnniii   jjjooo   iii   ddduuuhhhuuurrr   iii   uuullljjjeeesss   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   gggjjjaaatttëëë
aaakkksssiiidddeeennnttteeevvveee   ooossseee   mmmaaannnooovvvrrraaavvveee   tttëëë   pppaaappprrriiitttuuurrraaa gggjjjaaatttëëë
vvvooozzziiitttjjjeeesss   dddhhheee   fffrrreeennniiimmmiiittt   rrrrrriiittt   rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   eee lllëëënnndddiiimmmeeevvveee
ssseeerrriiiooozzzeee   dddhhheee   fffaaatttaaallleee...
●   TTTëëë   gggjjjiiittthhhëëë   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëttt   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   ddduuuhhheeettt   tttëëë
mmmaaarrrrrriiinnn   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn   eee   ddduuuhhhuuurrr   tttëëë   uuullljjjeeesss pppaaarrraaa
vvvooozzziiitttjjjeeesss   dddhhheee   tttaaa   mmmbbbaaajjjnnnëëë   aaatttëëë   eeedddhhheee   gggjjjaaatttëëë vvvooozzziiitttjjjeeesss...
●   PPPëëërrr   ssshhhkkkaaakkk   tttëëë   pppooozzziiiccciiiooonnniiittt   jjjooo   tttëëë   ddduuuhhhuuurrr   tttëëë   uuullljjjeeesss,,,
mmmooosss   vvvëëënnniiieeennn   eee   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   ooossseee   dddiiissstttaaannncccëëë
ssshhhuuummmëëë   tttëëë   ssshhhkkkuuurrrtttëëërrr   nnngggaaa   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu,,,   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëttt
jjjaaannnëëë   tttëëë   eeekkkssspppooozzzuuuaaarrr   nnndddaaajjj   lllëëënnndddiiimmmeeevvveee   qqqëëë
kkkëëërrrcccëëënnnooojjjnnnëëë   jjjeeetttëëënnn   ooossseee   lllëëënnndddiiimmmeeevvveee   fffaaatttaaallleee
vvveeeçççaaannnëëërrriiissshhhttt   nnnëëëssseee   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt   jjjaaannnëëë   aaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr dddhhheee
iii kkkaaannnëëë gggooodddiiitttuuurrr...
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   

Vendosja e pozicionit të timonit 

Foto 9  Dorëza e anës të poshtme të majtë të 
kolonës së drejtimit. 

Rregulloni timonin para se të vozisni dhe 
vetëm kur automjeti është i palëvizshëm.

● Tërhiqeni dorëzën ››› fffoootttooo   999       1 poshtë, 
sillni timonin në pozicionin e dëshiruar dhe 
shtyni përsëri dorëzën lart derisa të arrijë 
pozicionin e bllokimit. 

VËMENDJE 

PPPëëërrrdddooorrriiimmmiii   jjjooo   iii   ddduuuhhhuuurrr   iii   rrrrrreeeggguuulllllliiimmmiiittt   tttëëë
pppooozzziiiccciiiooonnniiittt   tttëëë   tttiiimmmooonnniiittt   dddhhheee   pppooozzziiiccciiiooonnniii   iii
gggaaabbbuuuaaarrr   iii   tttiiimmmooonnniiittt   mmmuuunnnddd   tttëëë   ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë
dddëëëmmmtttiiimmmeee   ssseeerrriiiooozzzeee   ooossseee   fffaaatttaaallleee...
●   DDDooorrrëëëzzzaaa›››››››››   fffoootttooo   999         111   tttëëërrrhhhiiiqqqeeennniii
gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   fffooorrrttt   pppaaasss   vvveeennndddooosssjjjeeesss   sssëëë tttiiimmmooonnniiittt
gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   qqqëëë   tttëëë mmmooosss
nnndddrrryyyssshhhooojjjëëë   pppaaappprrriiitttuuurrr   pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn...   

●   AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   eee   rrrrrreeeggguuullllllooonnniii   tttiiimmmooonnniiinnn   gggjjjaaatttëëë
vvvooozzziiitttjjjeeesss...   NNNëëëssseee,,,   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss,,,   vvvëëërrrttteeetttooohhheeettt   ssseee
kkkëëërrrkkkooohhheeettt   rrrrrreeeggguuulllllliiimmmiii,,,   nnndddaaalllooonnniii   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   tttëëë
sssiiiggguuurrrttt   dddhhheee   pppooozzziiiccciiiooonnnooonnniii   tttiiimmmooonnniiinnn   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëënnn eee
ddduuuhhhuuurrr...
●   TTTiiimmmooonnniii   ddduuuhhheeettt   tttëëë   dddrrreeejjjtttooohhheeettt   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   nnnëëë
dddrrreeejjjtttiiimmm   tttëëë   gggjjjoookkksssiiittt,,,   jjjooo   nnnëëë   dddrrreeejjjtttiiimmm   tttëëë   fffyyytttyyyrrrëëësss,,, nnnëëë
mmmëëënnnyyyrrrëëë   qqqëëë   tttëëë   mmmooosss   kkkuuufffiiizzzooojjjëëë   vvveeeppprrriiimmmiiinnn mmmbbbrrrooojjjtttëëësss
tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   tttëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmëëë   tttëëë ssshhhooofffeeerrriiittt   nnnëëë   rrraaasssttt
aaakkksssiiidddeeennntttiii...
●   KKKuuurrr   vvvooozzziiisssnnniii,,,   gggjjjiiittthhhnnnjjjëëë   mmmbbbaaannniii   tttiiimmmooonnniiinnn   mmmeee   tttëëë dddyyy
pppëëëllllllëëëmmmbbbëëëttt   aaannnaaassshhh   nnnëëë   ssskkkaaajjjiiinnn   eee   jjjaaassshhhtttëëëmmm
(((pppooozzziiiccciiiooonnniii   999   dddhhheee   333)))   pppëëërrr   tttëëë   zzzvvvooogggëëëllluuuaaarrr dddëëëmmmtttiiimmmeeettt
nnngggaaa   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   iii   hhhaaapppuuurrr   iii   pppëëërrrpppaaarrrmmmëëë   iii ssshhhooofffeeerrriiittt...
●   AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   eee   mmmbbbaaannniii   tttiiimmmooonnniiinnn   nnnëëë
pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn   eee   ooorrrëëësss   111222   ooossseee,,,   ppp...ssshhh...   nnnëëë   mmmeeesss   tttëëë
tttiiimmmooonnniiittt...   SSSiii   pppaaasssooojjjëëë   gggjjjaaatttëëë   hhhaaapppjjjeeesss   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt tttëëë
pppëëërrrpppaaarrrëëëmmm   tttëëë   ssshhhooofffeeerrriiittt,,,   mmmuuunnnddd   tttëëë   kkkeeetttëëë dddëëëmmmtttiiimmmeee
tttëëë   rrrëëënnndddaaa   nnnëëë   ddduuuaaarrr,,,   pppëëëllllllëëëmmmbbbëëë   dddhhheee kkkoookkkëëë   

Pjesa për pedal

Pedale 

– Sigurohuni që gjithmonë të mund të 
shtypni mirë pedalin e gazit, pedalin e 
frenimit dhe pedalin e tufës. 

– Sigurohuni që pedalet të kthehen gjithmonë 
normalisht në pozicionin e tyre fillestar.

– Sigurohuni që shtrojet e dyshemesë të jenë 
gjithmonë të fiksuar në mënyrë të sigurt 
gjatë vozitjes që të mos i pengojnë pedalet
›››     .

Duhet të përdoren shtroje të dyshemesë, të 
cilat i lirojnë vendet e pedaleve dhe mbrojnë 
nga rrëshqitja. Shtroje dyshemeje të duhura do 
të gjeni në servisin profesional.  Në hapësirën e 
këmbëve ka pjesë të integruara të fiksimit * për 
shtrojet e dyshemesë.
Në rast të një dëmtimi të rrethit të frenimit, 
pedali i frenave duhet të vazhdojë të jetë i 
shtypur si zakonisht për ta sjellë automjetin 
në pushim.

MMMbbbaaajjjtttjjjaaa   eee   kkkëëëpppuuuсссëëëvvveee   tttëëë   pppëëërrrssshhhtttaaatttssshhhmmmeee

Vishni këpucë që u japin mbështetje të mirë 
këmbëve tuaja dhe në të cilat keni një ndjenjë 
të mirë për punën e pedaleve. 

VËMENDJE 

●   NNNëëëssseee   pppeeedddaaallleeettt   nnnuuukkk   mmmuuunnnddd   tttëëë   ssshhhtttyyypppeeennn
nnnooorrrmmmaaallliiissshhhttt,,,   kkkjjjooo   mmmuuunnnddd   tttëëë   ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   sssiiitttuuuaaatttaaa
kkkrrriiitttiiikkkeee   tttëëë   tttrrraaafffiiikkkuuuttt...
●   AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   vvveeennndddooosssnnniii   ooossseee   iiinnnssstttaaalllooonnniii ssshhhtttrrrooojjjeee
dddyyyssshhheeemmmeeejjjeee   ooossseee   mmmbbbuuullleeesssaaa   tttëëë   tttjjjeeerrraaa dddyyyssshhheeemmmeeejjjeee
mmmbbbiii   ssshhhtttrrrooojjjeeettt   eee   iiinnnttteeegggrrruuuaaarrraaa,,,   pppaaasssiii hhhaaapppëëësssiiirrraaa   eee
pppeeedddaaallleeevvveee   mmmuuunnnddd   tttëëë   zzzvvvooogggëëëlllooohhheeettt   dddhhheee pppëëërrrdddooorrriiimmmiii   iii
pppeeedddaaallleeevvveee   mmmuuunnnddd   tttëëë   pppaaarrraaannndddaaalllooohhheeettt,,, gggjjjëëë   qqqëëë
pppaaarrraaaqqqeeettt   rrrrrreeezzziiikkk   aaakkksssiiidddeeennntttiii...   
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●   AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   vvveeennndddooosssnnniii   ooobbbjjjeeekkkttteee   nnnëëë
hhhaaapppëëësssiiirrrëëënnn   eee   kkkëëëmmmbbbëëëvvveee   tttëëë   ssshhhooofffeeerrriiittt...   NNNdddooonnnjjjëëë
ooobbbjjjeeekkkttt   mmmuuunnnddd   tttëëë   aaarrrrrriiijjjëëë   nnnëëë   hhhaaapppëëësssiiirrrëëënnn   eee   pppeeedddaaallliiittt
dddhhheee   tttëëë   pppaaarrraaannndddaaalllooojjjëëë   pppëëërrrdddooorrriiimmmiiinnn   eee   pppeeedddaaallleeevvveee...   

Rripa sigurimi

Pse rripa sigurimi? 

Drita kontrolluese 

 Ndriçon e kuqe 

Rrip sigurimi i pavendosur i shoferit ose pasagjerit në 
automjet. 

Drita sinjalizuese  paralajmëron shoferin se 
rripi i sigurimit nuk është i vendosur.

Para se të niseni:

● Gjithmonë lidhni rripin e sigurimit në mënyrë 
të rregullt para se të filloni të vozisni.
● Udhëzoni pasagjerët tuaj që të lidhin rripat 
e tyre në mënyrë të duhur para se të filloni 
të vozisni automjetin.
● Mbroni fëmijët me një sistem të 
përshtatshëm për përforсimin e fëmijëve që i 
përshtatet madhësisë dhe moshës së fëmijës 
››› fffqqq   333666.

Nëse rripi i sigurimit të shoferit ose i pasagjerit 
nuk është i vendosur gjatë fillimit të vozitjes 
edhe gjatë shpejtësisë prej 25 km/h (15 mph) 
ose nëse rripat e sigurimit vendosen gjatë 
vozitjes, dëgjohet një sinjal për disa sekonda. 
Drita paralajmëruese e rripit të sigurimit 
gjithashtu sinjalizon . 

Drita sinjalizuese   e tabelës instrumentale 
shuhet vetëm pasi të gjithë pasagjerët në 
automjet t’i kenë vendosur rripat e sigurimit 
gjatë ndezjes. 

Demonstrim që rripat e sediljeve 
të pasme janë të vendosur* 

Foto 10 Tabela instrumentale: Demonstrimi se 
vendi në të majtë është i zënë dhe se pasagjeri 
ka lidhur rripin e sigurimit.

Në varësi të versionit të modelit, shfaqet 
statusi i rripit të sigurimit ››› FFFoootttooo   111000 në 
ekranin e tabelës instrumentale e 
informon shoferin nëse vendet e pasme 
janë pajisur me rripa sigurimi.

Demonstrimi se vendi konkret nuk 
është i zënë. » 

19 



SSSiiiggguuurrriiiaaa   

Demonstrimi se vendi është i zënë dhe 
se pasagjeri ka lidhur rripin e sigurimit.

Nëse gatë vozitjes në sediljet e pasme hiqet 
një rrip sigurimi  gjatë ngasjes , simboli 
konkret i statusit të rripit të sigurimit pulson 
për maksimum prej 30 sekondash. Gjatë një 
shpejtësie prej më shumë se 25 km / h (15 
mph) dëgjohet një sinjal shtesë.

Nëse një rrip sigurimi është vendosur ose 
hequr gjatë vozitjes në sediljet e pasme, 
statusi i rripit të sigurimit shfaqet për rreth 
30 sekonda. Ekrani mund të çaktivizohet 
duke shtypur butonin   në tabelën 
instrumentale. 

 Funksioni mbrojtës i rripave 
të sigurimit 

Foto 11  Shoferi i lidhur siç duhet nuk do të 
rrëshqasë përpara gjatë një manovre të frenimit të 
papritur.

Rripat e sigurimit të lidhur në mënyrë të 
duhur i mbajnë pasagjerët e automjetit në 
pozicionin e duhur të uljes. Rripat e sigurimit 
ndihmojnë gjithashtu në parandalimin e 
lëvizjeve të pakontrolluara, të cilat mund të 
shkaktojnë dëmtime serioze. Rripat e 
sigurimit të vendosura në mënyrë të duhur 
zvogëlojnë më tej rrezikun e rrëshqitjes nga 
automjeti.

Pasagjerët në automjet me rripa sigurimi të 
lidhur mirë përfitojnë shumë nga fakti se 
energjia e vozitjes do të shtrihet në mënyrë 
optimale nëpër të gjitha rripat e sigurimit. 
Gjithashtu, struktura e pjesës së përparme 
të automjetit dhe tiparet e tjera të sigurisë 
pasive të automjetit, siç është sistemi i 

airbag-ëve, lejojnë zvogëlimin e energjisë të 
vozitjes. Energjia e gjeneruar në këtë mënyrë 
do të jetë më e ulët dhe rreziku i dëmtimit do 
të zvogëlohet. Prandaj rripat e sigurimit 
duhet të vendosen para çdo udhëtimi, edhe 
nëse duhet të bëni një distancë shumë të 
shkurtër.
Kushtojini vëmendje kësaj dhe pasagjerët 
tuaj të jenë të lidhur si duhet. Statistikat e 
aksidenteve kanë treguar se mbajtja e 
rripave të sigurimit në mënyrë korrekte 
zvogëlon ndjeshëm rrezikun e lëndimeve 
serioze dhe rrit mundësinë për të mbijetuar 
gjatë një aksidenti. Për më tepër, rripat e 
sigurimit të vendosur siç duhet rrisin 
mbrojtjen optimale ndaj airbag-ëve të hapur 
në rast aksidenti. Për këtë arsye, në 
shumicën e vendeve përdorimi i rripave të 
sigurimit është i ligjshëm.

Pavarësisht nëse automjeti juaj është i 
pajisur me airbag, rripat e sigurimit duhet të 
jenë të vendosura dhe të veshura. Airbagu i 
përparëm për shembull, hapet vetëm në 
disa aksidente frontale Airbagu i përparmë 
nuk hapen në rast të përplasjeve të lehta 
frontale, përplasjeve anësore të lehta, 
përplasjeve të pasme, përmbysjeve dhe 
aksidenteve ku vlera e hapjes së airbagut në 
njësinë e kontrollit nuk tejkalohet. 
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Shënime të rëndësishme sigurie për 
përdorimin e rripave të sigurimit 

– Gjithmonë mbani rripin e sigurimit siç 
përshkruhet në këtë kapitull.

– Sigurohuni që rripat e sigurimit të 
lidhen në çdo kohë dhe që ato të 
mos jenë të dëmtuara. 

VËMENDJE 

●   NNNëëëssseee   rrrrrriiipppaaattt   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   nnnuuukkk   jjjaaannnëëë   tttëëë   vvveeessshhhuuurrr sssiiiççç
ddduuuhhheeettt   ooossseee   jjjaaannnëëë   rrrrrreeeggguuulllllluuuaaarrr   gggaaabbbiiimmmiiissshhhttt,,, rrrrrreeezzziiikkkuuu   iii
dddëëëmmmtttiiimmmiiittt   ssseeerrriiiooozzz   ooossseee   fffaaatttaaalll   rrrrrriiittteeettt... EEEfffeeekkktttiii
mmmbbbrrrooojjjtttëëësss oooppptttiiimmmaaalll   iii   rrrrrriiipppaaavvveee   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt aaarrrrrriiihhheeettt
vvveeetttëëëmmm nnnëëëssseee   rrrrrriiipppaaattt   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt pppëëërrrdddooorrreeennn   nnnëëë
mmmëëënnnyyyrrrëëënnn   eee ddduuuhhhuuurrr...

●   DDDyyy   pppeeerrrsssooonnnaaa   (((gggjjjiiittthhhaaassshhhtttuuu   vvvllleeennn   eeedddhhheee   pppëëërrr fffëëëmmmiiijjjëëëttt)))
nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   llliiidddhhheeennn   kkkuuurrrrrrëëë   mmmeee   nnnjjjëëë rrrrrriiippp   sssiiiggguuurrriiimmmiii...

●   MMMooosss   eee   llliiirrrooonnniii   aaasssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   rrrrrriiipppiiinnn   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt
dddeeerrriiisssaaa   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   ëëëssshhhtttëëë   nnnëëë   lllëëëvvviiizzzjjjeee   ---   rrrrrreeezzziiikkk pppëëërrr
jjjeeetttëëënnn!!!

●   SSShhhiiirrriiitttiii   iii   rrrrrriiipppiiittt   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   kkkaaalllooojjjëëë   nnnëëëpppëëërrr
ssseeennndddeee   tttëëë   fffooorrrtttaaa   ooossseee   tttëëë   bbbrrriiissshhhtttaaa   (((gggoootttaaa,,, ssstttiiilllooolllaaapppsss,,,
eeetttjjj...))),,,   PPPaaasssiii   kkkjjjooo   mmmuuunnnddd   tttëëë   ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë lllëëënnndddiiimmmeee gggjjjaaatttëëë
aaakkksssiiidddeeennntttiiittt...

●   SSShhhiiirrriiitttiii   iii   rrrrrriiipppiiittt   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   llliiidddhhheeettt,,, dddëëëmmmtttooohhheeettt
ooossseee   fffëëërrrkkkooohhheeettt   nnnëëë   ssskkkaaajjjeee   tttëëë mmmppprrreeehhhtttaaa...   

●   KKKuuurrrrrrëëë   mmmooosss   vvviiissshhhnnniii   nnnjjjëëë   rrrrrriiippp   sssiiiggguuurrriiimmmiii   nnnëëënnn   kkkrrraaahhh ooossseee
nnnëëë   nnnjjjëëë   pppooozzziiiccciiiooonnn   tttjjjeeetttëëërrr   tttëëë   gggaaabbbuuuaaarrr...
●   VVVeeessshhhjjjeeettt   eee   hhhaaapppuuurrraaa   qqqëëë   kkkaaannnëëë   ssshhhuuummmëëë   ssshhhtttrrreeesssaaa
(((ppp...ssshhh...   pppaaalllllltttooo   mmmbbbiii   bbbllluuuzzzëëë)))   dddëëëmmmtttooojjjnnnëëë   pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn
dddhhheee   fffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmmiiinnn   eee   ddduuuhhhuuurrr   tttëëë   rrrrrriiipppaaavvveee   tttëëë
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt...
●   HHHaaapppjjjaaa   pppëëërrr   ttt’aaa   vvveeennndddooosssuuurrr   gggjjjuuuhhhëëëzzzëëësss   eee   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt      nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeetttëëë   iii   bbblllllloookkkuuuaaarrr   mmmeee llleeetttëëërrr
ooossseee   nnngggjjjaaassshhhëëëmmm,,,   pppëëërrrnnndddrrryyyssshhheee   gggjjjuuuhhhëëëzzzaaa   eee rrrrrriiipppiiittt   tttëëë
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   nnnuuukkk   dddooo   tttëëë   rrrrrreeeggguuullllllooohhheeettt   mmmiiirrrëëë...
●   AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   eee   nnndddrrryyyssshhhooonnniii   rrrrrrjjjeeedddhhhëëënnn   eee
rrrrrriiipppaaavvveee   mmmeee   kkkaaapppëëëssseee   rrrrrriiipppaaassshhh,,,   ddduuukkkeee   mmmbbbaaajjjtttuuurrr
gggaaannnxxxhhhaaa   pppëëërrrfffooorrrсссiiimmmiii   ooossseee   tttëëë   nnngggjjjaaassshhhmmmeee...

●   RRRrrriiipppaaattt   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   tttëëë   llliiirrrssshhhëëëmmm   ooossseee   tttëëë   ssshhhqqqyyyeeerrr,,,
dddëëëmmmtttiiimmmiii   iii   llliiidddhhhjjjeeevvveee   tttëëë   rrrrrriiipppaaavvveee,,,   dddëëëmmmtttiiimmmiii   iii mmmjjjeeetttiiittt
pppëëërrr   mmmbbbllleeedddhhhjjjeee   tttëëë   rrrrrriiipppiiittt   ooossseee   nnnjjjëëësssiiiaaa   eee mmmbbbyyylllllljjjeeesss   nnnëëë
rrraaasssttt   aaakkksssiiidddeeennntttiii   mmmuuunnnddd   tttëëë ssshhhkkkaaakkktttooojjjnnnëëë   dddëëëmmmtttiiimmmeee
ssseeerrriiiooozzzeee...   PPPrrraaannndddaaajjj,,, kkkooonnntttrrrooollllllooonnniii   rrrrrreeeggguuulllllliiissshhhttt
gggjjjeeennndddjjjeeennn   eee   rrrrrriiipppaaavvveee   tttëëë sssiiiggguuurrriiimmmiiittt...
●   RRRrrriiipppaaattt   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt,,,   tttëëë   ccciiilllaaattt   iiissshhhiiinnn   tttëëë
mmmbbbiiinnngggaaarrrkkkuuuaaarrraaa   gggjjjaaatttëëë   aaakkksssiiidddeeennntttiiittt,,,   ddduuuhhheeettt   tttëëë
rrriiipppaaarrrooohhheeennn   nnnëëë   nnnjjjëëë   ssseeerrrvvviiisss   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll...   RRRiiipppaaarrriiimmmiii
mmmuuunnnddd   tttëëë   jjjeeetttëëë   iii   nnneeevvvooojjjssshhhëëëmmm,,,   gggjjjiiittthhhaaassshhhtttuuu,,,   eeedddhhheee
nnnëëëssseee   nnnuuukkk   kkkaaa   dddëëëmmmtttiiimmmeee   tttëëë   ddduuukkkssshhhmmmeee...   PPPëëërrr   mmmëëë
ttteeepppëëërrr,,,   ddduuuhhheeettt   tttëëë   kkkooonnntttrrrooollllllooohhheeennn   eeedddhhheee
eeellleeemmmeeennnttteeettt   pppëëërrrfffooorrrсссuuueeessseee   tttëëë   rrrrrriiipppaaavvveee   tttëëë
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt...

●   AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   uuu   pppëëërrrpppiiiqqqnnniii   tttëëë   rrrrrreeeggguuullllllooonnniii   vvveeetttëëë
rrrrrriiipppaaattt   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt...   RRRrrriiipppaaattt   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   nnnuuukkk ddduuuhhheeettt   tttëëë
nnndddëëërrrrrrooohhheeennn   ooossseee   tttëëë   vvveeennndddooossseeennn   nnnëëë nnndddooonnnjjjëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë
tttjjjeeetttëëërrr...   

●   SSShhhiiirrriiitttiii   iii   rrrrrriiipppiiittt   ddduuuhhheeettt   tttëëë   mmmbbbaaahhheeettt   iii   pppaaassstttëëërrr,,,   pppaaasssiii
pppaaapppaaassstttëëërrrtttiiitttëëë   eee   mmmëëëdddhhhaaa   mmmuuunnnddd   tttëëë   nnndddëëërrrhhhyyyjjjnnnëëë   nnnëëë
fffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmmiiinnn   eee   mmmaaakkkiiinnnëëësss   pppëëërrr   mmmbbbllleeedddhhhjjjeee   tttëëë rrrrrriiipppiiittt...   
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Përplasje frontale dhe ligjet e 
fizikës 

Foto 12  Shoferi i palidhur rrëshqet 
para. 

Foto 13  Pasagjeri i palidhur në sediljen e 
pasme rrëshqet përpara drejt shoferit të 
lidhur.

Parimi fizik i përplasjes frontale mund të 
shpjegohet thjesht. Sapo automjeti të vihet 
në lëvizje, si në automjet, ashtu edhe mbi 

pasagjerët në automjet vepron një energji, e 
cila referohet si "energji kinetike".

Madhësia e "energjisë kinetike" varet 
tërësisht nga shpejtësia e automjetit, pesha e 
automjetit dhe pasagjerët e automjetit. Me 
rritjen e shpejtësisë dhe zvogëlimin e peshës, 
duhet të "humbet" më shumë energji në rast 
aksidenti.

Shpejtësia e automjetit është akoma faktori 
më i rëndësishëm. Nëse, për shembull, 
shpejtësia dyfishohet nga 25 km / orë në 50 
km / orë (nga 15 mph në 30 mph), energjia 
kinetike rritet katërfish!

Për shkak se pasagjerët e automjetit në 
shembullin tonë nuk mbajnë rripa sigurie, në 
rast përplasjeje, e gjithë energjia e 
pasagjerëve në automjet humbet në mure 
vetëm përmes përplasjes.

Nëse duhet të vozisni me një shpejtësi 
ndërmjet 30 km / h (19 mph) dhe 50 km / h 
(30 mph), në rast aksidenti, forcat veprojnë 
në trup,të cilat mund lehtësisht të kalojnë  një 
ton (1,000 kg). Forcat që veprojnë në trupin 
tuaj gjatë shpejtësive më të larta rriten edhe 
më shumë.

Pasagjerët në automjet, të cilët nuk i kanë 
lidhur rripat e sigurimit, nuk janë "të lidhur" me 
automjetin e tyre. Në rast të një aksidenti 
frontal, ata persona vazhdojnë më pas të 
lëvizin me shpejtësinë me të cilën po lëvizte 
automjeti para përplasjes! Ky shembull vlen 

jo vetëm për aksidentet frontale, por edhe për 
të gjitha llojet e aksidenteve dhe përplasjeve.

Tashmë, me një shpejtësi të zvogëluar të 
përplasjes në trup veprojnë forca që nuk 
mund të kompensohen më me pëllëmbët. Në 
një aksident frontal, pasagjerët e palidhur do 
të rrëshqasin përpara dhe do të godasin në 
pjesë të hapësirës të brendshme të automjetit 
në mënyrë të pakontrolluar, si. në timon, në 
tabelën instrumentale ose në xhamin e 
përparmë ››› FFFoootttooo   111222.

Gjithashtu është e rëndësishme që edhe 
pasagjerët e sediljeve të pasme të jenë të 
lidhur, pasi përndryshe ata mund të 
rrëshqasin në mënyrë të pakontrollueshme 
brenda automjetit në rast aksidenti. Një 
pasagjer i palidhur në sediljen e pasme jo 
vetëm që rrezikon veten por edhe shoferin 
dhe / ose pasagjerin e ulur para ››› FFFoootttooo   111333. 
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RRRrrriiipppaaattt   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   

Vendosja e rregullt e rripave të 
sigurimit

Vendosja dhe heqja e rripit të sigurimit 

Foto 14  Vendosni gjuhëzën e rripit të sigurimit 
në bravën e rripit. 

Foto 15 Lironi gjuhëzën e rripit të sigurimit nga brava e rripit 

Rripat e sigurimit të lidhur në mënyrë të duhur i 
mbajnë pasagjerët në vend gjatë manovrave 

të frenimit ose aksidentit në mënyrë që ata të 
mund të ofrojnë mbrojtje maksimale ›››     .

VVVeeennndddooosssjjjaaa   eee   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt
Vendosni rripin e sigurimit para çdo udhëtimi.

● Poziciononi sediljen e përparme dhe 
mbështetësen e kokës në mënyrë të duhur ››› 
fffqqq...   111555.
● Fiksoni mbështetësen e kurrizit në një 
pozicion vertikal ›››     .
● Tërhiqni shiritin e rripit në gjuhëzën e rripit 
të sigurimit në mënyrë të barabartë nëpër 
gjoks dhe legen. Rripin mos e rrotulloni ›››    .
● Vendosni fort gjuhëzën e rripit të sigurimit në 
bravën e rripit të sigurimit ››› FFFoootttooo   111444.
● Provoni duke tërhequr rripin e sigurimit për të 
parë nëse gjuhëza është e fiksuar mirë në 
bravë.

HHHeeeqqqjjjaaa   eee   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt
Hiqeni rripin e sigurimit vetëm kur automjeti 
është në qetësi ›››     .
● Shtypni butonin e kuq në bravën e rripit››› 
FFFoootttooo   111555. Gjuhëza e rripit të sigurimit do të dal.
● Tërhiqni manualisht rripin mbrapa në mënyrë 
që shiriti i rripit të hapet më lehtë, rripi i sigurimit 
të mos jetë i përdredhur dhe veshja të mos 
dëmtohet. 

VËMENDJE 

● EEEfffeeekkktttiii   mmmbbbrrrooojjjtttëëësss   oooppptttiiimmmaaalll   iii   rrrrrriiipppaaavvveee   tttëëë sssiiiggguuurrriiimmmiiittt
aaarrrrrriiihhheeettt   vvveeetttëëëmmm   nnnëëëssseee   mmmbbbëëëssshhhttteeetttëëësssjjjaaa eee   ssseeedddiiillljjjeeesss
ëëëssshhhtttëëë   nnnëëë   nnnjjjëëë   pppooozzziiiccciiiooonnn   vvveeerrrtttiiikkkaaalll   dddhhheee rrrrrriiipppiii   iii
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   ëëëssshhhtttëëë   pppooozzziiiccciiiooonnnuuuaaarrr   sssiiiççç   ddduuuhhheeettt nnnëëë
pppëëërrrpppuuuttthhhjjjeee   mmmeee   mmmaaadddhhhëëësssiiinnnëëë   eee   tttrrruuupppiiittt...
● HHHeeeqqqjjjaaa   eee   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss nnnëëë
nnnjjjëëë   aaakkksssiiidddeeennnttt   ooossseee   mmmaaannnooovvvëëërrr   gggjjjaaatttëëë   fffrrreeennniiimmmiiittt
mmmuuunnnddd   tttëëë   ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   dddëëëmmmtttiiimmmeee   ssseeerrriiiooozzzeee   ooossseee
fffaaatttaaallleee!!!
● VVVeeetttëëë   rrrrrriiipppiii   iii   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   ooossseee   nnnjjjëëë   rrrrrriiippp   sssiiiggguuurrriiimmmiii iii
llliiirrruuuaaarrr   mmmuuunnnddd   tttëëë   ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   dddëëëmmmtttiiimmmeee   tttëëë rrrëëënnndddaaa
nnnëëëssseee   rrrrrriiipppiii   iii   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   lllëëëvvviiizzz   nnngggaaa   pppjjjeeesssëëëttt eee   fffooorrrtttaaa
tttëëë   tttrrruuupppiiittt   nnnëëë   pppjjjeeesssëëë   tttëëë   bbbuuutttaaa   (((ppp...ssshhh... bbbaaarrrkkkuuu)))...
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   

Lëvizja e rregullt e shiritit të rripit 

Foto 16  Lëvizja e duhur e shiritit në rrip dhe 
vendosja e duhur shihet prej përpara dhe anash

Foto 17  Lëvizja e shiritit të rripave te gratë 
shtatzëna. 

Rripat e sigurimit ofrojnë mbrojtje optimale 
në rast aksidenti dhe zvogëlojnë rrezikun e 
lëndimeve serioze ose fatale vetëm nëse 

shiriti i rripit lëviz në mënyrën e duhur. Përveç 
kësaj, lëvizja e saktë e shiritit të rripit të 
sigurimit i mban pasagjerët në vend në 
mënyrë që airbag-u i hapur të sigurojë 
mbrojtje maksimale. Prandaj, gjithmonë lidhni 
rripin e sigurimit dhe kushtojini vëmendje 
lëvizjes të saktë të shiritit të rripit të sigurimit.

Pozicioni jo i duhur i uljes mund të shkaktojë 
dëmtime të rënda ose fatale ››› fffqqq...   111555,,,
PPPooozzziiiсссiiiooonnniii   iii   ddduuuhhhuuurrr   iii   uuullljjjeeesss   tttëëë uuudddhhhëëëtttaaarrrëëëvvveee   nnnëëë
aaauuutttooommmjjjeeettt.

● Pjesa e shpatullave të rripit të sigurimit 
duhet të kalojë gjithmonë përmes mesit të 
shpatullave dhe asnjëherë mbi qafë, mbi 
krah, nën krah ose pas kurrizit.
● Pjesa e legenit të rripit të sigurimit duhet të 
kalojë gjithmonë para legenit, dhe asnjëherë 
përmes barkut.
● Gjithmonë vendoseni rripin e sigurimit në 
mënyrë të shtrirë dhe fuqishëm në trup. Sipas 
nevojës tërhiqeni pak shiritin e rripit të 
sigurimit.

Te gggrrraaatttëëë   ssshhhtttaaatttzzzëëënnneee rripi i sigurimit duhet të 
kalojë në mënyrë të barabartë nëpër gjoks 
dhe sa më poshtë legenit, si dhe të qëndrojë i 
rrafshët, në mënyrë që të mos ketë presion 
në bark - edhe atë jatë gjithë shtatzënisë››› 
FFFoootttooo   111777. 

RRRrrreeeggguuullllllooonnniii   lllëëëvvviiizzzjjjeeennn   eee   sssaaakkktttëëë   tttëëë   ssshhhiiirrriiitttiiittt   tttëëë rrrrrriiipppiiittt
sssiiipppaaasss   mmmaaadddhhhëëësssiiisssëëë   tttëëë   tttrrruuupppiiittt
Lëvizja e rripit të sigurimit mund të 
rregullohet duke e rregulluar lartësinë e 
sediljeve të përparme. 

VËMENDJE 

LLLëëëvvviiizzzjjjaaa   jjjooo   eee   ddduuuhhhuuurrr   eee   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt mmmuuunnnddd   tttëëë
ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   dddëëëmmmtttiiimmmeee   tttëëë   rrrëëënnndddaaa   ooossseee fffaaatttaaallleee   nnnëëë
rrraaasssttt   aaakkksssiiidddeeennntttiii...

●   PPPjjjeeesssaaa   eee   ssshhhpppaaatttuuullllllaaavvveee   tttëëë   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt
ddduuuhhheeettt   tttëëë   kkkaaalllooojjjëëë   pppëëërrrmmmeeesss   mmmeeesssiiittt   tttëëë ssshhhpppaaatttuuullllllaaavvveee
dddhhheee   kkkuuurrrrrrëëë   nnnëëënnn   kkkrrraaahhh   ooossseee   qqqaaafffëëë...

●   RRRrrriiipppiii   iii   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   ddduuuhhheeettt   tttëëë   qqqëëënnndddrrrooojjjëëë   nnnëëë
mmmëëënnnyyyrrrëëë   tttëëë   rrrrrraaafffssshhhëëëttt   dddhhheee   tttëëë   fffooorrrtttëëë   nnnëëë   pppjjjeeesssëëënnn eee
sssiiipppëëërrrmmmeee   tttëëë   tttrrruuupppiiittt...

●   PPPjjjeeesssaaa   eee   llleeegggeeennniiittt   tttëëë   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   ddduuuhhheeettt
tttëëë kkkaaalllooojjjëëë   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   pppaaarrraaa   llleeegggeeennniiittt,,,   dddhhheee
aaasssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë pppëëërrrmmmeeesss   bbbaaarrrkkkuuuttt...   RRRrrriiipppiii   iii   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt
ddduuuhhheeettt   tttëëë qqqëëënnndddrrrooojjjëëë   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   tttëëë   rrrrrraaafffssshhhëëëttt   dddhhheee
tttëëë   fffooorrrtttëëë   nnnëëë pppjjjeeesssëëënnn   eee   llleeegggeeennniiittt...   SSSiiipppaaasss   nnneeevvvooojjjëëësss
tttëëërrrhhhiiiqqqeeennniii   pppaaakkk ssshhhiiirrriiitttiiinnn   eee   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt...

●   TTTeee   gggrrraaatttëëë   ssshhhtttaaatttzzzëëënnnaaa,,,   ssshhhiiirrriiitttiii   iii   llleeegggeeennniiittt   ddduuuhhheeettt   tttëëë
zzzgggjjjaaattteeettt   sssaaa   mmmëëë   pppooossshhhtttëëë   llleeegggeeennniiittt   dddhhheee   tttëëë
"""qqqëëënnndddrrrooojjjëëë iii rrrrrraaafffssshhhëëëttt"""   rrrrrreeettthhh   bbbaaarrrkkkuuuttt   ›››››››››   FFFoootttooo   111777...

●   MMMooosss   eee   pppëëërrrdddrrriiidddhhhnnniii   rrrrrriiipppiiinnn   kkkuuurrr   eee   kkkeeennniii   tttëëë   vvveeessshhhuuurrr...

●   RRRrrriiipppiiinnn   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   pppaaasss   vvveeennndddooosssjjjeeesss   tttëëë   ddduuuhhhuuurrr
mmmooosss eee   mmmbbbaaannniii   lllaaarrrggg   tttrrruuupppiiittt   mmmeee   dddooorrrëëënnn   tttuuuaaajjj...

●   MMMooosss   eee   pppëëërrrdddooorrrnnniii   rrrrrriiipppiiinnn   rrrrrreeettthhh   ssseeennndddeeevvveee   tttëëë
fffooorrrtttaaa ooossseee   tttëëë   bbbrrriiissshhhtttaaa,,,   ppp...ssshhh...   gggoootttaaa,,,   ssstttiiilllooolllaaapppsss   ooossseee
çççeeelllëëësss...   
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RRRrrriiipppaaattt   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   

●   AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   eee   nnndddrrryyyssshhhooonnniii   rrrrrrjjjeeedddhhhëëënnn   eee
rrrrrriiipppaaavvveee   mmmeee   kkkaaapppëëëssseee   rrrrrriiipppaaassshhh,,,   ddduuukkkeee   mmmbbbaaajjjtttuuurrr
gggaaannnxxxhhhaaa   pppëëërrrfffooorrrсссiiimmmiii   ooossseee   tttëëë   nnngggjjjaaassshhhmmmeee...

Shënim 

PPPeeerrrsssooonnnaaattt   tttëëë   ccciiilllëëëttt,,,   pppëëërrr   ssshhhkkkaaakkk   tttëëë   kkkaaarrraaakkkttteeerrriiissstttiiikkkaaavvveee
tttëëë tttyyyrrreee   fffiiizzziiikkkeee,,,   nnnuuukkk   mmmuuunnnddd   tttëëë   aaarrrrrriiijjjnnnëëë   lllëëëvvviiizzzjjjeeennn
oooppptttiiimmmaaallleee tttëëë   ssshhhiiirrriiitttiiittt   tttëëë   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt,,,   ddduuuhhheeettt tttëëë
iiinnnfffooorrrmmmooohhheeennn nnnëëë   nnnjjjëëë   ssshhhëëërrrbbbiiimmm   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll   pppëëërrr
aaakkkssseeesssooorrrëëëttt   eee mmmuuunnndddssshhhëëëmmm   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   qqqëëë   tttëëë
mmmaaarrrrrriiinnn   eeefffeeekkktttiiinnn mmmbbbrrrooojjjtttëëësss   oooppptttiiimmmaaalll   nnngggaaa   rrrrrriiipppiii   iii
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   dddhhheee   aaaiiirrrbbbaaagggëëëttt...   SSSEEEAAATTT   rrreeekkkooommmaaannndddooonnn   nnnjjjëëë
vvviiizzziiitttëëë   nnnëëë   nnnjjjëëë   ssshhhëëërrrbbbiiimmm ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll   nnnëëë   SSSEEEAAATTT...

Tensionuesit e rripit të sigurimit

Mënyra e funksionimit të tensionuesve 
të rripit 

Rripat e sigurimit të ulëses së përparme dhe 
sediljes të pasme të jashtme janë të pajisura 
metensionues rripash.

Tensionuesit e rripave aktivizohen vetëm në rast 
të vështirësive më të mëdha gjatë aksidentit në 
përplasjet frontale, anësore dhe të pasme, dmth 
kur përmbysen automjetet hibride Plug-in 
përmes sensorëve.

Me tensionuesit e rripit të sigurimit, rripat e 
sigurimit shtrëngohen në drejtim të kundërt të 
drejtimit të tërheqjes dhe e zvogëlojnë lëvizjen e 
pasagjerëve përpara. 

Tensionuesi i rripit të sigurimit punon së bashku 
me sistemin e airbag-ut. Tensionuesit e rripave, 
në varësi të llojit të përplasjes, aktivizohen së 
bashku me disa airbag. 

Shënim 

●   NNNëëëssseee   ttteeennnsssiiiooonnnuuuaaarrriiittt   eee   rrrrrriiipppiiittt   jjjaaannnëëë
aaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr,,,   nnndddooodddhhhpppllluuuhhhuuurrr   iii   iiimmmëëëttt...   KKKjjjooo ëëëssshhhtttëëë
nnnooorrrmmmaaallleee   dddhhheee   nnnuuukkk   dddooo   tttëëë   ttthhhoootttëëë   nnnjjjëëë zzzjjjaaarrrrrr   nnnëëë
aaauuutttooommmjjjeeettt...
●   GGGjjjaaatttëëë   gggëëërrrvvviiissshhhtttjjjeeesss   tttëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   ooossseee
pppjjjeeesssëëëvvveee   iiinnndddiiivvviiiddduuuaaallleee   tttëëë   sssiiisssttteeemmmiiittt,,,   ddduuuhhheeettt   tttëëë
rrreeessspppeeekkktttooohhheeennn   rrrrrreeeggguuullllllooorrreeettt   pppëëërrrkkkaaatttëëëssseee   tttëëë
sssiiiggguuurrriiisssëëë...   KKKëëëtttooo   rrrrrreeeggguuullllllooorrreee   jjjaaannnëëë   tttëëë nnnjjjooohhhuuurrraaa
ttteee   ssshhhëëërrrbbbiiimmmeeettt   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleee   dddhhheee mmmuuunnnddd   tttëëë
ssshhhiiikkkooohhheeennn   aaatttjjjeee...   

Servisimi dhe rregullimi i 
tensionuesve të rripit të sigurimit 

Tensionuesit e rripave janë një pjesë përbërëse e 
rripave të sigurimit të parashikuara në sediljet e 
automjetit tuaj. Nëse kryeni ndërhyrje në 
tensionuesin e rripit, të tilla si çmontimi dhe 
montimi i pjesëve të sistemit për shkak të 
ndërhyrjeve të tjera të riparimit, rripi i sigurimit 
mund të dëmtohet. Si rezultat, tensionuesi i rripit 
në rast aksidenti mund të mos funksionojë siç 
duhet ose mund të mos funksionojë aspak.

Për të mos e prishur efikasitetin e 
tensionuesve të rripave dhe që pjesët e 
çmontuara të mos shkaktojnë lëndime dhe 

ndotje të mjedisit, duhet të respektohen 
rregulloret që janë të njohura në 
shërbimet profesionale. 

VËMENDJE 

●   TTTrrraaajjjtttiiiiii   jjjoooppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll   dddhhheee   RRRiiipppaaarrriiimmmeeettt   eee   bbbëëërrraaa
vvveeetttëëë   rrrrrriiisssiiinnn   rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   eee   lllëëënnndddiiimmmeeevvveee   ssseeerrriiiooozzzeee   ooossseee
fffaaatttaaallleee,,,   pppaaasssiiiiii   ttteeennnsssiiinnnuuueeesssiiittt   eee   rrrrrriiipppaaavvveee   mmmuuunnnddd   tttëëë
mmmooosss aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeennn   ooossseee   mmmuuunnnddd   tttëëë   aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeennn
pppaaappprrriiitttuuurrr...
●   TTTeeennnsssiiiooonnnuuueeesssiii   iii   rrrrrriiipppiiittt   dddhhheee   rrrrrriiipppiii   iii   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   sssëëë
bbbaaassshhhkkkuuu   mmmeee   mmmeeekkkaaannniiizzzmmmiiinnn   pppëëërrr   mmmbbbllleeedddhhhjjjeeennn   eee
rrrrrriiipppiiittt nnnuuukkk   mmmuuunnnddd   tttëëë   rrriiipppaaarrrooohhheeennn...
●   TTTëëë   gggjjjiiittthhhaaa   llllllooojjjeeettt   eee   nnndddëëërrrhhhyyyrrrjjjeeevvveee   tttëëë
ttteeennnsssiiiooonnnuuueeesssvvveee   tttëëë   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt,,,   sssiii   dddhhheee
çççmmmooonnntttiiimmmiii   dddhhheee   mmmooonnntttiiimmmiii   iii   pppjjjeeesssëëëvvveee   tttëëë   sssiiisssttteeemmmiiittt
pppëëërrr ssshhhkkkaaakkk   tttëëë   nnndddëëërrrhhhyyyrrrjjjeeevvveee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa   tttëëë   rrriiipppaaarrriiimmmiiittt
mmmuuunnnddd tttëëë   kkkrrryyyhhheeennn   vvveeetttëëëmmm   nnngggaaa   nnnjjjëëë   qqqeeennndddëëërrr
ssshhhëëërrrbbbiiimmmiii   eee kkkuuuaaallliiifffiiikkkuuuaaarrr...
●   TTTeeennnsssiiiooonnnuuueeesssiiittt   eee   rrrrrriiipppaaavvveee   jjjuuu   mmmbbbrrrooojjjnnnëëë   nnnëëë   rrraaasssttt
aaakkksssiiidddeeennntttiii   dddhhheee   ddduuuhhheeettt   tttëëë   zzzëëëvvveeennndddëëësssooohhheeennn   pppaaasss
aaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiittt...   

Shënim për mjedisin 

MMMoooddduuullleeettt   eee   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee   dddhhheee   ttteeennnsssiiiooonnnuuueeesssvvveee   tttëëë
rrrrrriiipppiiittt   mmmuuunnnddd   tttëëë   pppëëërrrmmmbbbaaajjjnnnëëë   pppeeerrrkkklllooorrraaattt...
RRReeessspppeeekkktttooonnniii   dddiiissspppooozzziiitttaaattt   llliiigggjjjooorrreee   pppëëërrr   aaasssgggjjjëëësssiiimmm...   
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PreCrash sistem*

Funksionet 

PreCrash është një sistem i ndihmës, i cili në
situata të mundshme të rrezikut paraqet 
masa për mbrojtjen e pasagjerëve, por 
prapë nuk mund të parandalojë përplasjet.

Parashihet një gamë e plotë e funksioneve, 
vetëm nëse nuk zgjidhet një profil i veçantë i 
vozitjes dhe nuk ka pengesa në funksionim.

Funksione themelore
Në varësi të dispozitave ligjore të vendit dhe 
pajisjeve të automjetit, në situata kritike të
vozitjes (p.sh. frenimi emergjent ose nën 
drejtim shumë të dobët ose shumë të fortë) 
funksionet e mëposhtme mund të
aktivizohen individualisht ose së bashku 
duke filluar me një shpejtësi prej rreth 30 km 
/ h. h (20 mph).

● Shtrëngimi i reverzibil i rripave të sigurimit 
të përparmë.
● Aktivizimi i dritave paralajmëruese të
rrezikut.
● Mbyllja automatike e dritareve anësore 
(deri në boshllëkun e mbetur) dhe, në varësi 
të pajisjeve, mbyllja e çatisë të xhamit.
● Gjatë përbysjes, në varësi të pajisjes, 
tensionuesit e rripit të sigurimit aktivizohen. 

Në varësi të situatës kritike të vozitjes, rripat e 
sigurimit shtrëngohen individualisht ose të dy 
në të njëjtën kohë.

Përveç sistemit të monitorimit të mjedisit 
(Front Assist)
Në automjetet me Front Assist brenda kufijve 
të sistemit, informacioni vlerësohet në lidhje 
me rrezikun e një përplasjeje të mundshme 
me një automjet që vozit para jush. Në rast të
një probabiliteti të lartë të një përplasjeje 
gjatë nisjes ose pas aktivizimit të Front Assist, 
funksionet e sistemit PreCrash mund të
aktivizohen si shtesë.

Sistemi ndihmës në raste emergjente 
(Emergency Assist)
Për automjetet me një sistem të ndihmës 
emergjente, informacioni mbi aktivitetin e 
shoferit vlerësohet brenda kufijve të sistemit. 
Nëse zbulohet pasiviteti, funksionet e 
mëposhtme të sistemit PreCrash mund të
aktivizohen:

● Tensionuesi reverzibil i ripave.
● Mbyllja automatike e dritareve anësore 
(deri në boshllëkun e mbetur) dhe, në varësi 
të pajisjeve, mbyllja e çatisë të xhamit.

Aktivizimi i sitemit PreCrash
Sistemi PreCrash, mund të çaktivizohet 
pjesërisht, në varësi të pajisjeve, me përjashtim 
të sistemit të kontrollit të tërheqjes dhe / ose 

programi elektronik i stabilizimit. Nëse këto 
sisteme të sigurisë së automjeteve janë të
aktivizuara (në mënyrë standarde çdo herë
që ndizet automjeti), sistemi është aktivizuar 
plotësisht.

Vendosja kur zgjidhni një profil për vozitje
Në automjetet me një zgjedhje të profilit të
vozitjes, sistemi PreCrash përshtatet me 
cilësimin specifik të automjetit në profilin e 
përzgjedhur të drejtimit.

Funksion i limituar
Nën kushtet e mëposhtme, sistemi PreCrash 
është i disponueshëm vetëm me kusht:

● Nëse është i çaktivizuar TCS dhe /ose ESC.
● Gjatë vozitjes prapa.
● Kur pajisja e kontrollit të airbag-ëve nuk 
funksionon mirë.
● Gjatë ndonjë defekti në vetë sistem, në ESC 
ose në Front Assist.

Defekt dhe zgjidhje
Kur prishet sistemi PreCrash, një tekst shënimi 
është i disponueshëm përgjithmonë në
ekranin e tabelës instrumentale System 
nicht verfügbar (Sistemi nuk është i 
disponueshëm) ose System nur bedingt 
verfügbar (Sistemi është i disponueshëm 
vetëm me kusht). Kërkoni SEAT punëtori 
shërbimi dhe kontrolloni sistemin.
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VËMENDJE 

SSSiiisssttteeemmmiii   PPPrrreeeCCCrrraaassshhh   nnnuuukkk   mmmuuunnnddd   ttt’’’iii   kkkaaalllooojjjëëë   kkkuuufffiiijjjtttëëë   eee
cccaaakkktttuuuaaarrr   fffiiizzziiikkk   dddhhheee   fffuuunnnkkksssiiiooonnnooonnn   eeekkkssskkkllluuuzzziiivvviiissshhhttt
bbbrrreeennndddaaa   kkkuuufffiiijjjvvveee   tttëëë   sssiiisssttteeemmmiiittt...   PPPëëërrrdddooorrriiimmmiii   iii   sssiiisssttteeemmmiiittt
nnnëëë   aaasssnnnjjjëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   nnnuuukkk   jjjuuussstttiiifffiiikkkooonnn   nnndddëëërrrmmmaaarrrrrrjjjeeennn   eee
rrrrrreeezzziiiqqqeeevvveee   qqqëëë   rrrrrreeezzziiikkkooojjjnnnëëë   sssiiiggguuurrriiinnnëëë...   FFFrrrooonnnttt   AAAssssssiiisssttt
nnnuuukkk   mmmuuunnnddd   tttëëë   zzzëëëvvveeennndddëëësssooojjjëëë   vvvëëëmmmeeennndddjjjeeennn   eee
ssshhhooofffeeerrriiittt   dddhhheee   nnnuuukkk   mmmuuunnnddd   tttëëë   pppaaarrraaannndddaaalllooojjjëëë   nnnjjjëëë
pppëëërrrppplllaaasssjjjeee...
● GGGjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   pppëëërrrssshhhtttaaattteeennniii   ssshhhpppeeejjjtttëëësssiiinnnëëë   dddhhheee
dddiiissstttaaannncccëëënnn   eee   sssiiiggguuurrriiisssëëë   mmmeee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   pppaaarrraaa   jjjuuussshhh
nnnëëë   pppëëërrrpppuuuttthhhjjjeee   mmmeee   kkkuuussshhhttteeettt   eee   ddduuukkkssshhhmmmëëërrriiisssëëë,,,
kkkuuussshhhttteeettt   eee   mmmoootttiiittt,,,   rrrrrruuugggëëënnn   dddhhheee   tttrrraaafffiiikkkuuunnn...
● SSSiiisssttteeemmmiii   jjjooo   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   iii   nnnjjjeeehhh   tttëëë   gggjjjiiittthhhaaa
ooobbbjjjeeekkkttteeettt...
● SSSiiisssttteeemmmiii   nnnuuukkk   mmmuuunnnddd   rrreeeaaagggooojjjëëë   dddrrreeejjjttt   pppeeerrrsssooonnnaaavvveee,,,
kkkaaafffssshhhëëëvvveee   ooossseee   ooobbbjjjeeekkkttteeevvveee   qqqëëë   jjjaaannnëëë   rrreeegggjjjiiissstttrrruuuaaarrr
nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   tttëëë   kkkrrryyyqqqëëëzzzuuuaaarrr   ooossseee   qqqëëë   jjjaaannnëëë   tttëëë
vvvëëëssshhhtttiiirrraaa   pppëëërrr   ttt' ''uuu   rrreeegggjjjiiissstttrrruuuaaarrr...
● OOObbbjjjeeekkkttteeettt   mmmeeetttaaallliiikkkeee   (((ppp...ssshhh...   gggaaarrrdddhhheeettt
mmmbbbrrrooojjjtttëëëssseee)))   ooossseee   ooobbbjjjeeekkkttteeettt   eee   tttjjjeeerrraaa   nnnëëë   rrrrrrjjjeeetttiiinnn   eee
tttrrraaannnssspppooorrrtttiiittt   pppuuubbbllliiikkk   ooossseee   kkkuuussshhhttteeettt   eee   pppaaafffaaavvvooorrrssshhhmmmeee
tttëëë   mmmoootttiiittt   mmmuuunnnddd   tttëëë   kkkuuufffiiizzzooojjjnnnëëë   fffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmmiiinnn   eee
sssiiisssttteeemmmiiittt   dddhhheee   kkkëëëssshhhtttuuu   aaaffftttëëësssiiinnnëëë   pppëëërrr   nnnjjjooohhhjjjeeennn   eee
rrrrrreeezzziiikkkuuuttt   nnngggaaa   pppëëërrrppplllaaasssjjjaaa...
● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   iii   iiinnnjjjooorrrooonnniii   dddrrriiitttaaattt
pppaaarrraaalllaaajjjmmmëëërrruuueeessseee   dddhhheee   tttaaabbbeeelllëëënnn   eee   kkkooonnntttrrrooolllllliiittt...   

VËMENDJE 

NNNëëëssseee   ssshhhooofffeeerrriii   ssshhhpppëëërrrqqqeeennndddrrrooohhheeettt,,,   mmmuuunnnddd   tttëëë
rrreeezzzuuullltttooojjjnnnëëë   aaakkksssiiidddeeennnttteee   dddhhheee   lllëëënnndddiiimmmeee...
● MMMooosss   bbbëëënnniii   ccciiilllëëësssiiimmmeee   nnnëëë   sssiiisssttteeemmmiiinnn   eee
iiinnnfffoooaaarrrgggëëëtttiiimmmiiittt   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss...   

Sistemi i airbagëve

Hyrje e shkurtër

Pse duhet t’a lidhni rripin e 
sigurimit dhe të merrni poziсion 
të rregullt të uljes?

Në mënyrë që airbag-ët e aktivizuar të 
sigurojnë efektin më të mirë mbrojtës, rripi i 
sigurimit duhet të vishet gjithmonë në 
mënyrë korrekte dhe në pozicionin e duhur 
të uljes.

Sistemi i airbag-ëve nuk është një 
zëvendësim për rripin e sigurimit, por pjesë e 
konceptit të përgjithshëm të sigurisë pasive 
të automjetit. Sigurohuni që mbrojtja më e 
mirë e mundshme e airbag-ëve  arrihet 
vetëm me rripat e sigurimit dhe 
mbështetëset e kokës të vendosura në 
mënyrë korrekte. Prandaj, mos përdorni 
gjithmonë rripa sigurimi vetëm në bazë të 
dispozitave ligjore, por edhe për arsye 
sigurie ››› fq. 19, Pse rripat e sigurimit?

Airbag-ët hapen brenda milisekondave, 
kështu që nëse merrni pozicionin e gabuar 
të uljes në kohën e aktivizimit, mund të 
rezultojnë dëmtime fatale. Për këtë arsye  
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është e nevojshme që të gjithë pasagjerët 
të mbajnë një pozicion të duhur të uljes 
gjatë vozitjes.

Frenimi i fortë pak para një aksidenti mund 
të shkaktojë që një pasagjer i palidhur të 
rrëshqasë përpara në irbag-ut të 
aktivizuar. Në atë rast, jastëku i aktivizuar i 
ajrit mund të shkaktojë dëmtime të 
rrezikshme për jetën ose vdekjepruese. Kjo 
veçanërisht vlen për fëmijët.

Gjithmonë mbani distancën më të madhe 
të mundshme midis jush dhe airbag-ut të 
përparëm. Kështu, airbag-ët e përparmë 
në rast aktivizimi mund të hapen plotësisht 
dhe kështu të ofrojnë veprim maksimal 
mbrojtës.

Faktorët më të rëndësishëm për aktivizimin 
e airbag-ut janë lloji i aksidentit, këndi i 
goditjes dhe shpejtësia e automjetit.

Vendimtare për aktivizimin e airbag-ut 
është rrjedha e vonesës që ndodh gjatë 
përplasjes dhe e cila regjistrohet nga 
pajisja e kontrollit. Nëse ndodh vonesë e 
automjetit dhe ajo matet gjatë një 
përplasje brenda vlerave të referencës të 
dhëna në pajisjen e kontrollit, airbag-ët e 
përparmë, anësorë dhe / ose të kokës nuk 
janë aktivizuar. Ju lutemi vini re se dëmtimi 
i dukshëm dhe i rëndë i automjetit në një 
aksident nuk tregon domosdoshmërisht 

që, airbag-ët do të duhej të aktivizoheshin. 

VËMENDJE 

● VVVeeennndddooosssjjjaaa   jjjooo   eee   ddduuuhhhuuurrr   eee   rrrrrriiipppaaavvveee   tttëëë   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt,,,   sssiii
dddhhheee   çççdddooo   pppooozzziiiccciiiooonnniii   iii   gggaaabbbuuuaaarrr   iii   uuullljjjeeesss   mmmuuunnnddd   tttëëë
rrreeezzzuuullltttooojjjëëë   nnnëëë   dddëëëmmmtttiiimmmeee   tttëëë   rrrrrreeezzziiikkkssshhhmmmeee   pppëëërrr   jjjeeetttëëënnn
ooossseee   fffaaatttaaallleee...
● TTTëëë   gggjjjiiittthhhëëë   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëttt   ---   pppëëërrrfffssshhhiiirrrëëë   fffëëëmmmiiijjjëëëttt   ---   tttëëë
ccciiilllëëëttt   nnnuuukkk   jjjaaannnëëë   tttëëë   llliiidddhhhuuurrr   sssiiiççç   ddduuuhhheeettt   mmmeee   rrrrrriiipppaaattt   eee
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   mmmuuunnnddd   tttëëë   lllëëënnndddooohhheeennn   rrrëëënnndddëëë   ooossseee   tttëëë
lllëëënnndddooohhheeennn   fffaaatttaaallliiissshhhttt   nnnëëëssseee   vvveeennndddooossseeettt   jjjaaassstttëëëkkkuuu   iii
aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu...   TTTrrraaannnssspppooorrrtttooonnniii   fffëëëmmmiiijjjëëë   dddeeerrriii
nnnëëë   mmmooossshhhëëënnn   111222   vvvjjjeeeççç   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   nnnëëë   ssseeedddiiillljjjeeennn   eee
pppaaasssmmmeee...   KKKuuurrrrrrëëë   mmmooosss   mmmbbbaaannniii   fffëëëmmmiiijjjëëë   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt
nnnëëëssseee   nnnuuukkk   jjjaaannnëëë   tttëëë   sssiiiggguuurrruuuaaarrr   ooossseee   tttëëë   sssiiiggguuurrruuuaaarrr   nnnëëë
pppëëërrrpppuuuttthhhjjjeee   mmmeee   pppeeessshhhëëënnn   eee   tttyyyrrreee...
● PPPëëërrr   tttëëë   zzzvvvooogggëëëllluuuaaarrr   rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   eee   lllëëënnndddiiimmmiiittt   pppëëërrr
ssshhhkkkaaakkk   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   tttëëë   aaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr,,,   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë
vvveeennndddooossseeennniii   rrrrrriiipppiiinnn   eee   sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   tttëëë
ddduuuhhhuuurrr›››››››››   fffqqq...   111999...   

Përshkrim i sistemit të Airbag-ëve 

Sistemi i airbag-ëve së bashku me veprimin e 
rripave të sigurimit ofron mbrojtje shtesë për 
pasagjerët në automjet.

SSSiiisssttteeemmmiii   iii   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee   pppëëërrrbbbëëëhhheeettt   (((nnnëëë   vvvaaarrrëëësssiii   tttëëë
pppaaajjjiiisssjjjeeesss   sssëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt)))   nnngggaaa   pppëëërrrbbbëëërrrëëësssiiittt   eee
mmmëëëpppooossshhhtttëëëmmm:::
● Pajisja e kontrollit elektronik

● Airbag-ët e përparëm për shoferin dhe 
pasagjerin 
● Airbag për gjunjët e shoferit
● Airbag anësor
● Airbag qendror për shoferin
● Airbag për kokën
● Drita treguese  për airbag-un në tabelën 
instrumentaletabela ››› fffqqq...   333000
● Ndërprerësi me çelës për zhbllokim të 
airbag-ut të përparëm të pasagjerit
● Drita sinjalizuese për aktivizim/çaktivizim të 
airbag-ut të përparëm të pasagjerit.

Gatishmëria për funksionimin e sistemit të 
airbag-ëve monitorohet në mënyrë 
elektronike. Pas çdo aktivizimi të ndezjes 
drita snjalizuese ndriçon për disa sekonda 
(diagnoza e pavarur).

EEEkkkzzziiissstttooonnn   nnnjjjëëë   pppeeennngggeeesssëëë   eee   sssiiisssttteeemmmiiittt   nnnëëëssseee   dddrrriiitttaaa
sssiiinnnjjjaaallliiizzzuuueeessseee   :
● nuk ndriçon gjatë aktivizimit të ndezjes››› 
fffqqq...   333000,
●pas aktivizimit të ndezjes nuk fiket pas rreth 
4 sekondash;
●pas aktivizimit të ndezjes ajo fiket dhe 
ndizet përsëri;
●ndriçon gjatë vozitjes ose sinjalizon.

SSSiiisssttteeemmmiii   iii   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee   nnnuuukkk   aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt   gggjjjaaatttëëë:::
●ndezjes së fikur; 
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● përplasje të lehta frontale;
● përplasje të lehta anësore;
● përplasje nga pas; 

VËMENDJE 

● EEEfffeeekkktttiii   mmmaaakkksssiiimmmaaalll   mmmbbbrrrooojjjtttëëësss   iii   rrrrrriiipppaaavvveee   tttëëë
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt   dddhhheee   sssiiisssttteeemmmiiittt   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee   aaarrrrrriiihhheeettt
vvveeetttëëëmmm   nnnëëë   pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn   eee   ddduuuhhhuuurrr   tttëëë   uuullljjjeeesss   ›››››››››   fffqqq...   111555...
● NNNëëëssseee   kkkaaa   nnnjjjëëë   dddeeefffeeekkkttt   nnnëëë   sssiiisssttteeemmmiiinnn   eee
aaaiiirrrbbbaaagggëëëvvveee   sssiiisssttteeemmmiii   ddduuuhhheeettt   tttëëë   kkkooonnntttrrrooollllllooohhheeettt
mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrëëë   nnngggaaa   nnnjjjëëë   ppprrrooofffeeesssiiiooonnniiisssttt...
PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee,,,   eeekkkzzziiissstttooonnn   rrrrrreeezzziiikkkuuu   qqqëëë   sssiiisssttteeemmmiii   iii
aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee   tttëëë   mmmooosss   aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt   fffaaarrreee   ooossseee   tttëëë
mmmooosss   aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt   nnnooorrrmmmaaallliiissshhhttt...

Aktivizim i Airbag-ut 

Hapja e airbag-ut bëhet në pjesë të 
sekondës dhe me shpejtësi të lartë në 
mënyrë që në rast aksidenti të ofrojë 
mbrojtje shtesë. Mund të krijohet pluhur 
kur hapni airbag-ët. Kjo është normale 
dhe nuk do të thotë një zjarr në 
automjet.

Sistemi i airbag-ëve është i gatshëm  për 
punë vetëm kur ndezja është e aktivizuar.

Në situata të veçanta 
aksidentesh,airbagët e ndryshëm mund 
të aktivizohen njëkohësisht. 

Gjatë përplasjeve të lehta frontale dhe 
anësore ose përplasjeve në pjesën e pasme, 
airbag-ët nnnuuukkk   aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeennn. Gjatë përmbysjeve 
airbag-ët aktivizohen vetëm në automjetet 
hibride Plug-in

FFFaaakkktttooorrrëëë   pppëëërrr   aaakkktttiiivvviiizzziiimmm
Rrethanat që e shkaktojnë aktivizimin e sistemit 
të airbag-ëve, nuk mund të gjeneralizohen. 
Disa faktorë luajnë një rol kryesor në këtë, si 
psh. konstrukti i objektit në të cilin godet 
automjeti (i butë / i fortë), këndi i goditjes, 
shpejtësia e automjetit, etj.

Vendimtare për aktivizimin e airbag-ut është 
rrjedha e vonesës.

Pajisja e kontrollit analizon rrjedhën e 
përplasjes dhe aktivizon sistemin specifik të 
fiksimit.

Nëse ndodh vonesë e automjetit dhe ajo matet 
gjatë një përplasje brenda vlerave të 
referencës të dhëna në pajisjen e kontrollit, 
airbag-ët e përparmë, anësorë dhe / ose të 
kokës nuk janë aktivizuar, megjithëse automjeti 
mund të deformohet rëndë si rezultat i 
aksidentit.

NNNëëë   rrraaasssttt   tttëëë   pppëëërrrppplllaaasssjjjeeevvveee   tttëëë   ssshhhpppeeessshhhtttaaa   fffrrrooonnntttaaallleee,,,
aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeennn   jjjaaassstttëëëkkkëëëttt   eee   mmmëëëpppooossshhhtttëëëmmm:::
● Airbag-u i përparëm i shoferit.
● Airbag-u i përparëm i pasagjerit.
● Airbag-u i gjunjëve të shoferit.* 

● Airbag për gjunjët (në varësi të rëndësisë të 
aksidentit).

PPPëëërrrppplllaaasssjjjeeettt   eee   ssshhhpppeeessshhhtttaaa   aaannnëëësssooorrreee   mmmuuunnnddd   tttëëë
ssshhhkkkaaakkktttooojjjnnnëëë   aaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiinnn   eee   dddiiisssaaa   (((ooossseee   tttëëë   tttëëë   gggjjjiiittthhhëëë)))
aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee   tttëëë   mmmëëëpppooossshhhtttëëëmmm   (((nnnëëë   vvvaaarrrëëësssiii   tttëëë
aaassshhhpppëëërrrsssiiisssëëë   sssëëë   pppëëërrrppplllaaasssjjjeeesss))):::

● Airbag-u i kokës në anën e aksidentit.
● Airbag-uanësor i përparëm në anën e 
aksidentit.
● Airbag-u anësor i pasëm në anën e 
aksidentit*.
● Airbag-u qendror*.

NNNëëë   rrraaasssttt   tttëëë   nnnjjjëëë   aaakkksssiiidddeeennntttiii   mmmeee   aaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiinnn   eee
aaaiiirrrbbbaaagggëëëvvveee:::

● Ndriçon drita e brendshme (nëse ndërprerësi i 
dritës së brendshme është në vendosjen e 
kontaktit të derës);
Aktivizohet pajisja e dritave paralajmëruese;
● Zhbllokohen të gjitha dyert;
● Shkëputet furnizimi me karburant në motor;
● Te automjetet hibride, sistemi i tensionit të 
lartë është i fikur;
● Aktivizohet thirrja emergjente* ››› fffqqq...   444777. 
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Mënyra dhe funksionimi i airbagëve

Drita kontrolluese të sistemit të 
airbag-ëve 

 Ndriçon tabela instrumentale 

Defekt në sistemin e airbag-ëve dhe tensionuesit e 
rripave. Kërkoni shërbim profesional dhe kontrolloni 
menjëherë sistemin. 

 Ndriçon në konsolën e çatisë 

Airbag-u i pasagjerit i çaktivizuar. Kontrolloni nëse 
airbag-u duhet të jetë i fikur 

 Ndriçon në konsolën e çatisë 

Airbag-u i përparëm i pasagjerit i aktivizuar. Drita 
sinjalizuese automatikisht shuhet çdo 60 pas 
aktivizimit të ndezjes. 

Kur aktivizohet ndezja, disa drita paralajmëruese dhe 
kontrolluese ndriçojnë shkurtimisht për të kontrolluar 
funksionin. Ato shuhen pas disa sekondave.

Nëse treguesi i kontrollit për sistemin e airbagëve dhe 
i tensionuesve të rripave    qëndron ndezur ose 
pulson, treguon një mosfunksionim të sistemit të 
airbag-ëve dhe tensionesve të rripit  ›››       . Kërkoni 
shërbim profesional dhe kontrolloni menjëherë 
sistemin. 

Nëse airbag-u i pasagjerit është fikur, drita 
paralajmëruese      në qendër 
të tabelës instrumentale mbetet i ndezur për të 
kujtuar se airbag-u duhet të shkyçet. Nëse 
airbag-u i pasagjerit nuk është i aktivizuar, drita 
tttrrreeeggguuueeessseeennnuuukkk   nnndddrrriiiçççooonnn   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   ose ndriçon 
bashkë me dritën sinjalizuese  në tabelën 
instrumentale, ka defekt në sistemin e airbag-
ëve ›››      .
Nëse drita sinjalizuese pulson, ka një defekt të 
sistemit në çaktivizimin e airbag-ut  ›››     . Kërkoni 
shërbim profesional dhe kontrolloni menjëherë 
sistemin. 

VËMENDJE 

NNNëëë   rrraaasssttt   tttëëë   dddeeefffeeekkktttiiittt   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   dddhhheee
ttteeennnsssiiiooonnnuuueeesssiiittt   tttëëë   rrrrrriiipppiiittt,,,   mmmuuunnnddd   tttëëë   mmmooosss   jjjeeetttëëë   nnnëëë
gggjjjeeennndddjjjeee   tttëëë   aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   kkkooorrrrrreeekkkttteee,,,   tttëëë
aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt   pppaaappprrriiitttuuurrr   ooossseee   tttëëë   mmmooosss   aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt
fffaaarrreee...
● EEEkkkzzziiissstttooonnn   rrrrrreeezzziiikkkuuu   qqqëëë   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëttt   tttëëë   lllëëënnndddooohhheeennn
rrrëëënnndddëëë   ooossseee   tttëëë   mmmaaarrrrrriiinnn   lllëëënnndddiiimmmeee   fffaaatttaaallleee...   SSSiiisssttteeemmmiii   tttëëë
kkkooonnntttrrrooollllllooohhheeettt   mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrëëë   nnngggaaa   nnnjjjëëë   ssshhhëëërrrbbbiiimmm
ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll...
● MMMooosss   eee   mmmooonnntttooonnniii   ssseeedddiiillljjjeeennn   eee   fffëëëmmmiiijjjëëësss   nnnëëë   ssseeedddiiillljjjeeennn
eee   pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt   ooossseee   hhhiiiqqqnnniii   ssseeedddiiillljjjeeennn   eeekkkzzziiissstttuuueeessseee   tttëëë
fffëëëmmmiiijjjëëësss!!!   NNNëëë   rrraaasssttt   aaakkksssiiidddeeennntttiii,,,   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   iii   pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt
pppëëërrrpppaaarrraaa   mmmuuunnnddd   tttëëë   hhhaaapppeeettt   pppaaavvvaaarrrëëësssiiissshhhttt   dddeeefffeeekkktttiiittt...   

KUJDES 

BBBiiinnndddjjjuuunnniii   gggjjjiiittthhhnnnjjjëëë   dddrrriiitttaaavvveee   tttëëë   kkkooonnntttrrrooolllllliiittt   qqqëëë
nnndddrrriiiçççooojjjnnnëëë   dddhhheee   pppëëërrrssshhhkkkrrriiimmmeeevvveee   dddhhheee
ssshhhëëënnniiimmmeeevvveee   tttëëë   ddduuuhhhuuurrraaa   pppëëërrr   tttëëë   ssshhhmmmaaannnggguuurrr

dddëëëmmmtttiiimmmiiittt   tttëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   ooossseee   dddëëëmmmtttiiimmmiiittt   tttëëë
pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëvvveee...   

Airbag të përparëm 

Foto 18 Vend për instalimin e airbag-ut të shoferit: në timon. 

Foto 19  Airbag-u i pasagjerit në tabelën 
instrumentale 

Airbag-u i përparmë për shoferin ndodhet 
në timon, ndërsa Airbag-u i përparmë për 
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pasagjerin në tabelën instrumentale. Vendi i 
instalimit tregohet me fjalën „AIRBAG“.
Kapakët  e Airbag-ëve hapen dhe mbeten 
pas aktivizimit të airbag-ut të shoferit dhe të 
asgjerit të fiksuar në timon ››› FFFoootttooo   111888 
gjegjësisht në tabelën instrumentale ››› FFFoootttooo
111999 .

Sistemi i airbag-ëve të përparëm përveç 
rripave të sigurimit ofron mbrojtje shtesë për 
kokën dhe pjesën e sipërme të trupit të 
shoferit dhe pasagjerit në rast të një 
përplasje të rëndë frontale ›››     .
Ndërtimi i tyre i veçantë lejon kontrollin e 
gazrave të shkarkimit, me çka pasagjeri do 
t’a shtypë qesen. Në këtë mënyrë koka dhe 
gjoksi mbrohen nga airbag-u Pas një 
aksidenti, qesja zbrazet në një masë të tillë 
që dukshmëria në pjesën e përparme 
mundësohet përsëri. 

VËMENDJE 

● AAAsssnnnjjjëëë   pppeeerrrsssooonnn,,,   kkkaaafffssshhhëëë   ooossseee   ooobbbjjjeeekkkttt   tttjjjeeetttëëërrr
nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeetttëëë   iii   ppprrraaannniiissshhhëëëmmm   mmmiiidddiiisss
bbbaaannnooorrrëëëvvveee   tttëëë   ssseeedddiiillljjjeeevvveee   tttëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee   dddhhheee
zzzooonnnëëësss   sssëëë   aaaiiirrrbbbaaaggguuuttt...
● AAAiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt   jjjuuu   mmmbbbrrrooojjjnnnëëë   nnnëëë   rrraaasssttt   aaakkksssiiidddeeennntttiii
dddhhheee   ddduuuhhheeettt   tttëëë   zzzëëëvvveeennndddëëësssooohhheeennn   pppaaasss   aaakkktttiiivvviiizzz---
iiimmmiiittt...   
● GGGjjjiiittthhhaaassshhhtttuuu,,,   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   fffiiikkksssooohhheeennn   ooobbbjjjeeekkkttteee
sssiii   pppssshhh...   mmmbbbaaajjjtttëëësss   tttëëë   gggoootttaaavvveee,,,   mmmbbbaaajjjtttëëësss   tttëëë
ttteeellleeefffooonnniiittt   nnnëëë   kkkaaapppaaakkkëëëttt   eee   mmmoooddduuullleeevvveee   tttëëë
aaaiiirrrbbbaaagggëëëvvveee...   

Aktivizim dhe çaktivizim i airbag-
ut të përparëm të pasagjerit 

Foto 20  Ndërprerësi me çelës për zhbllokim 
të airbag-ut të përparëm të pasagjerit.

Foto 21  Në konsolën e çatisë: Drita treguese 
për çaktivizim të airbag-ut të pasagjerit. 

Çaktivizoni airbag-un e pasagjerit të përparmë 
nëse, në situata të jashtëzakonshme, përdorni një 
ulëse për fëmijë në sediljen e pasagjerit në të cilën 
fëmija ulet i kthyer me kurriz kundrejt drejtimit. 

SEAT rekomandon që ulësja për fëmijë të 
montohet në sediljen e pasme vetëm  që të 
mund të aktivizohet airbag-u përpara.

Nëse airbag-u i pasagjerit është i 
çççaaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr ,kjo do të thotë që vetëmairbag-
u i pasagjerit përara është i çaktivizuar. Të 
gjithë airbagët e tjerë në automjet 
vazhdojnë të funksionojnë.

AAAkkktttiiivvviiizzziiimmm   dddhhheee   çççaaakkktttiiivvviiizzziiimmm   iii   AAAiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   tttëëë
pppëëërrrpppaaarrrëëëmmm   tttëëë   pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt
● Çaktivizoni ndezjen.
● Hapni derën e anës së pasagjerit.
● Vendosni pjesën metalike të çelësit në 
hapësirën e parashikuar për çaktivizimit të 
airbag-ut të pasagjerit përpara ››› FFFoootttooo   222000. 
Çelësi duhet të futet rreth 3/4 nga gjatësia 
e tij deri në fund.
● Rrotulloni me kujdes çelësin në pozicionin 
 (çaktivizim) ose  (aktivizim). Në rast 
vështirësish, sigurohuni që çelësi të jetë 
futur plotësisht.
● Mbyllni derën e pasagjerit.
● Pasi të keni çaktivizuar airbag-un, 
sigurohuni që drita treguese të ndizet kur 
aktivizohet ndezja            në mbishkrimin 
    në konsolën e çatisë ››› 
FFFoootttooo   222111.
● Pasi të keni aktivizuar përsëri airbag-un, 
sigurohuni që ndezja të jetë aktivizuar
              nuk ndriçon drita sinjalizuese dhe 
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drita sinjalizuese   ndriçon 60 sekonda 
dhe pastaj shuhet. 

VËMENDJE 

● SSShhhooofffeeerrriii   ëëëssshhhtttëëë   pppëëërrrgggjjjeeegggjjjëëësss   nnnëëëssseee   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu
ëëëssshhhtttëëë   iii   aaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr   ooossseee   iii   çççaaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr...
● ÇÇÇaaakkktttiiivvviiizzzooonnniii   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   vvveeetttëëëmmm   kkkuuurrr   nnndddeeezzzjjjaaa
ëëëssshhhtttëëë   eee   fffiiikkkuuurrr!!!   NNNëëë   tttëëë   kkkuuunnndddëëërrrttt,,,   kkkjjjooo   mmmuuunnnddd   tttëëë
rrreeezzzuuullltttooojjjëëë   nnnëëë   dddeeefffeeekkkttt   tttëëë   sssiiisssttteeemmmiiittt   tttëëë   çççaaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiittt
tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt...
● NNNëëë   aaasssnnnjjjëëë   rrrrrreeettthhhaaannnëëë   çççeeelllëëësssiii   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë
llliiihhheeettt   nnnëëë   nnndddëëërrrppprrreeerrrëëësssiiinnn   eee   çççaaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiittt   tttëëë
aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt,,,   pppaaasssiii   mmmuuunnnddd   tttëëë   dddëëëmmmtttooohhheeettt   ooossseee   tttëëë
ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   pppaaadddaaassshhhjjjeee   aaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiinnn   ooossseee
çççaaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiinnn   eee   aaaiiirrrbbbaaaggguuuttt...
● AAAiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt   eee   çççaaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr   ddduuuhhheeettt   tttëëë   nnndddiiizzzeeennn   sssaaa
mmmëëë   ssshhhpppeeejjjttt   qqqëëë   tttëëë   jjjeeetttëëë   eee   mmmuuunnnddduuurrr   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë
qqqëëë   aaatttaaa   tttëëë   mmmuuunnnddd   tttëëë   kkkrrryyyeeejjjnnnëëë   pppëëërrrsssëëërrriii   fffuuunnnkkksssiiiooonnniiinnn
eee   tttyyyrrreee   mmmbbbrrrooojjjtttëëësss...   

Airbag për gjunjët* 

Foto 22  Në anën e shoferit: Vendi i instalimit 
të airbag-ëve të gjunjëve 

Foto 23  Në anën e shoferit: Zona e funksionimit 
të airbag-ëve të gjunjëve. 

Airbag-u për gjunjët është i vendosur në 
anën e shoferit në fund të tabelës 
instrumentale ››› FFFoootttooo   222222. Vendi i instalimit 
tregohet me fjalën „AIRBAG“. 

Zona me vija të kuqe (zona e operimit) ››› 
FFFoootttooo   222333 është i mbuluar nga një airbag i 
aktivizuar për gjunjët Sendet nuk duhet të 
ruhen ose përforсohen kurrë në këtë 
zonë. 

VËMENDJE 

● AAAiiirrrbbbaaaggg---uuu   pppëëërrr   gggjjjuuunnnjjjëëë   hhhaaapppeeettt   pppëëërrrpppaaarrraaa   gggjjjuuurrriiittt
tttëëë   ssshhhooofffeeerrriiittt...   GGGjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   mmmbbbaaannniii   tttëëë   llliiirrrëëë   zzzooonnnëëënnn
kkkuuu   hhhaaapppeeettt   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   gggjjjuuunnnjjjëëëvvveee...
● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   vvveeennndddooosssnnniii   ooobbbjjjeeekkkttteee   nnnëëë
zzzooonnnëëënnn   kkkuuu   hhhaaapppeeettt   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   iii   gggjjjuuunnnjjjëëëvvveee   dddhhheee   nnnëëë
kkkaaapppaaakkkuuunnn   eee   tttiiijjj...
● RRRrrreeeggguuullllllooonnniii   ssseeedddiiillljjjeeennn   eee   ssshhhooofffeeerrriiittt   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë
qqqëëë   tttëëë   kkkeeetttëëë   tttëëë   pppaaakkktttëëënnn   111000   cccmmm   (((444   iiinnnççç)))   mmmiiidddiiisss
gggjjjuuunnnjjjëëëvvveee   dddhhheee   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   ...   NNNëëëssseee   kkkjjjooo   kkkëëërrrkkkeeesssëëë
nnnuuukkk   mmmuuunnnddd   tttëëë   pppllloootttëëësssooohhheeettt   pppëëërrr   ssshhhkkkaaakkk   tttëëë
kkkaaarrraaakkkttteeerrriiissstttiiikkkaaavvveee   fffiiizzziiikkkeee,,,   kkkooonnntttaaakkktttooonnniii
mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrëëë   nnnjjjëëë   ssshhhëëërrrbbbiiimmm   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll...   
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Airbag-u qendror* 

Foto 24  Në jastëkun mbështetësit të sediljes së 
shoferit: Airbag-u qendror.

Foto 25  Hapje e plotë e Airbag-ut qendror  
(fusha e hapjes) 

Airbag-u qendror është i instaluar për 
sediljet e përparme dhe ndodhet në 
jastëkun e mbështetësit të sediljes të 
shoferit. 

Vendi i instalimit të airbag-ut qendror 
shënohet me mbishkrimin „AIRBAG“ ››› 
FFFoootttooo   222444.

Zona e shënuar me të kuqe është e mbuluar 
nga airbag-u qendror i aktivizuar (fusha e 
hapjes) ››› FFFoootttooo   222555. Prandaj, nuk duhet të 
ketë objekte në atë hapësirë ››› .

Airbag-u qendror hapet në rast të 
përplasjes anësore ose përmbysjes së 
automjetit, duke ulur kështu rrezikun e 
lëndimit të pasagjerëve. 

VËMENDJE 

KKKuuurrr   aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt,,,   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   hhhaaapppeeettt   nnnëëë   nnnjjjëëë
pppjjjeeesssëëë   tttëëë   ssseeekkkooonnndddëëësss   dddhhheee   mmmeee   ssshhhpppeeejjjtttëëësssiii   tttëëë
lllaaarrrtttëëë...
● GGGjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   mmmbbbaaannniii   tttëëë   llliiirrrëëë   zzzooonnnëëënnn   eee
hhhaaapppjjjeeesss   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   qqqeeennndddrrrooorrr...
● MMMooosss   vvveeennndddooosssnnniii   ooobbbjjjeeekkkttteee   nnnëëë   kkkaaapppaaakkk   ooossseee   nnnëëë
zzzooonnnëëënnn   eee   hhhaaapppjjjeeesss   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   ...
● AAAsssnnnjjjëëë   pppeeerrrsssooonnn,,,   kkkaaafffssshhhëëë   ooossseee   ooobbbjjjeeekkkttt   tttjjjeeetttëëërrr
nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeetttëëë   iii   ppprrraaannniiissshhhëëëmmm   mmmiiidddiiisss
bbbaaannnooorrrëëëvvveee   tttëëë   ssseeedddiiillljjjeeevvveee   tttëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee   dddhhheee
zzzooonnnëëësss   sssëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt...   SSSiiiggguuurrrooohhhuuunnniii   qqqëëë   tttëëë
gggjjjiiittthhhëëë   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëttt,,,   pppëëërrrfffssshhhiiirrrëëë   fffëëëmmmiiijjjëëëttt,,,   tttaaa
rrreeessspppeeekkktttooojjjnnnëëë   aaatttëëë...
● MMMooosss   pppëëërrrdddooorrrnnniii   kkkuuurrrrrrëëë   mmmbbbuuullleeesssaaa   ///   mmmbbbuuullleeesssaaa
ssseeedddiiillljjjeeessshhh   qqqëëë   nnnuuukkk   jjjaaannnëëë   aaappprrrooovvvuuuaaarrr   pppëëërrr   aaatttëëë
aaauuutttooommmjjjeeettt...

PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee,,,   AAAiiirrrbbbaaaggg---uuu   qqqeeennndddrrrooorrr   mmmuuunnnddd   tttëëë   mmmooosss
hhhaaapppeeettt   kkkuuurrr   aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt...   

VËMENDJE 

TTTrrraaajjjtttiiimmmiii   jjjooo   iii   ddduuuhhhuuurrr   iii   ssseeedddiiillljjjeeesss   tttëëë   ssshhhooofffeeerrriiittt   dddhhheee
ssseeedddiiillljjjeeesss   tttëëë   pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt   mmmuuunnnddd   tttëëë   nnndddëëërrrhhhyyyjjjëëë   nnnëëë
mmmooosssfffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmmiiinnn   eee   rrrrrreeeggguuullllllttt   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   dddhhheee
tttëëë   ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   dddëëëmmmtttiiimmmeee   ssseeerrriiiooozzzeee
● SSSeeedddiiillljjjeeettt   eee   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë
çççmmmooonnntttooohhheeennn   nnngggaaa   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   dddhhheee   pppjjjeeesssëëëttt   eee
ssseeedddiiillljjjeeevvveee   tttëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë
nnndddrrryyyssshhhooohhheeennn...
● NNNëëëssseee   ssshhhuuummmëëë   fffooorrrcccëëë   vvveeeppprrrooonnn   nnnëëë   aaannnëëëttt   eee
mmmbbbëëëssshhhttteeetttëëëssseeevvveee   tttëëë   ssseeedddiiillljjjeeesss,,,   eeekkkzzziiissstttooonnn   rrrrrreeezzziiikkkuuu
qqqëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   qqqeeennndddrrrooorrr   tttëëë   mmmooosss   hhhaaapppeeettt   sssiiiççç   ddduuuhhheeettt,,,
tttëëë   mmmooosss   hhhaaapppeeettt   fffaaarrreee   ooossseee   tttëëë   hhhaaapppeeettt   pppaaappprrriiitttuuurrr...
● DDDëëëmmmtttiiimmmiii   iii   mmmbbbuuullleeesssaaavvveee   ooorrriiigggjjjiiinnnaaallleee   tttëëë   ssseeedddiiillljjjeeesss
ooossseee   qqqeeepppjjjaaa   nnnëëë   zzzooonnnëëënnn   eee   mmmoooddduuullliiittt   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt
ddduuuhhheeettt   tttëëë   kkkooonnntttrrrooollllllooohhheeettt   mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrëëë   nnngggaaa   nnnjjjëëë
qqqeeennndddëëërrr   ssshhhëëërrrbbbiiimmmiii...
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   

Airbag anësor* 

Foto 26  Airbag-u anësor i sediljes të shoferit

Foto 27  Airbag-ët e fryrë plotësisht në anën e 
majtë të automjetit 

Airbag-ët anësor janë të vendosura në 
mbështetësen e sediljes së shoferit
››› FFFoootttooo   222666 dhe sediljes të pasagjerit 

Vendet e montimit të airbag-ëve shënohen 
në pjesën e poshtme të mbështetëseve me 
mbishkrimin „AIRBAG“.

Sistemi i airbag-ëve të përparëm përveç 
rripave të sigurimit ofron mbrojtje shtesë për 
kokën dhe pjesën e sipërme të trupit të 
shoferit dhe pasagjerit në rast të një 
përplasje të rëndë frontale ››› .

Në rast të goditjes anësore, airbag-ët anësorë 
zvogëlojnë rrezikun e dëmtimit të pjesëve të 
trupit që preken drejtpërdrejt nga goditja. 
Përveç mbrojtjes normale nga rripat e sigurimit, 
pasagjerët sigurohen gjithashtu në rast 
përplasjeje anash; në këtë mënyrë këto airbag 
arrijnë efektin e tyre më të madh mbrojtës. 

VËMENDJE 

● NNNëëëssseee   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëttt   nnnuuukkk   mmmbbbaaajjjnnnëëë   rrrrrriiipppaaa
sssiiiggguuurrriiimmmiii,,,   aaannnooojjjnnnëëë   pppëëërrrpppaaarrraaa   ooossseee   mmmaaarrrrrriiinnn
pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn   eee   gggaaabbbuuuaaarrr   tttëëë   uuullljjjeeesss   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss,,,
aaatttaaa   rrrrrreeezzziiikkkooojjjnnnëëë   nnnëëë   rrrrrriiitttjjjeee   tttëëë   lllëëënnndddiiimmmiiittt   nnnëëë   rrraaasssttt
aaakkksssiiidddeeennntttiii   nnnëëëssseee   vvveeennndddooossseeettt   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   aaannnëëësssooorrr...

● NNNëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   qqqëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt   tttëëë   lllëëëssshhhooojjjnnnëëë
eeefffeeekkktttiiinnn   eee   tttyyyrrreee   tttëëë   pppllloootttëëë   mmmbbbrrrooojjjtttëëësss,,,   pppooozzziiiccciiiooonnniii   iii
ssseeedddiiillljjjeeesss   iii   pppëëërrrssshhhkkkrrruuuaaarrr   nnngggaaa   ppprrrooodddhhhuuueeesssiii   iii
aaaiiirrrbbbaaagggëëëvvveee   ddduuuhhheeettt   tttëëë   rrruuuhhheeettt   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss...

● NNNëëë   rrraaasssttt   tttëëë   nnnjjjëëë   gggooodddiiitttjjjeee   aaannnëëësssooorrreee,,,   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt
aaannnëëësssooorrrëëë   nnnuuukkk   hhhaaapppeeennn   nnnëëëssseee   ssseeennnsssooorrrëëëttt   nnnuuukkk
mmmaaasssiiinnn   sssiiiççç   ddduuuhhheeettt   rrrrrriiitttjjjeeennn   eee   ppprrreeesssiiiooonnniiittt   bbbrrreeennndddaaa
dddyyyeeerrrvvveee,,,   pppaaasssiii   aaajjjrrriii   dddeeelll   nnnëëë   pppjjjeeesssëëëttt   mmmeee   vvvrrriiimmmaaa
ooossseee ssshhhtttrrreeesssaaattt   nnnëëë   pppaaannneeellleeettt   eee   dddeeerrrëëësss...

● MMMooosss   vvvooozzziiisssnnniii   nnnëëëssseee   pppjjjeeesssëëëttt   eee   ssshhhtttrrreeesssëëësss   tttëëë
bbbrrreeennndddssshhhmmmeee   tttëëë   dddeeerrrëëësss   jjjaaannnëëë   hhheeeqqquuurrr   ooossseee
iiinnnssstttaaallluuuaaarrr   gggaaabbbiiimmmiiissshhhttt...

● MMMooosss   vvvooozzziiisssnnniii   nnnëëëssseee   aaallltttooopppaaarrrlllaaannntttëëëttt   nnnëëë
vvveeessshhhjjjeeennn   eee   dddeeerrrëëësss   jjjaaannnëëë   çççmmmooonnntttuuuaaarrr;;;   pppëëërrrvvveeeççç
nnnëëëssseee   hhhaaapppjjjeeettt   eee   aaallltttooopppaaarrrlllaaannntttëëëvvveee   jjjaaannnëëë   tttëëë
mmmbbbuuullluuuaaarrraaa   sssiiiççç   ddduuuhhheeettt...

● SSSiiiggguuurrrooohhhuuunnniii   qqqëëë   hhhaaapppjjjeeettt   tttëëë   jjjeeennnëëë   tttëëë
mmmbbbuuullluuuaaarrraaa ooossseee   tttëëë   mmmbbbyyylllllluuurrraaa   pppaaasssiii   tttëëë   kkkeeennniii
iiinnnssstttaaallluuuaaarrr aaallltttooopppaaarrrlllaaannntttëëë   ooossseee   pppaaajjjiiisssjjjeee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa
nnnëëë   vvveeessshhhjjjeeennn eee   dddeeerrrëëësss   sssëëë   bbbrrreeennndddssshhhmmmeee...

● AAAsssnnnjjjëëë   pppeeerrrsssooonnn,,,   kkkaaafffssshhhëëë   ooossseee   ooobbbjjjeeekkkttt   tttjjjeeetttëëërrr
nnnuuukkk ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeetttëëë   iii   ppprrraaannniiissshhhëëëmmm   mmmiiidddiiisss
bbbaaannnooorrrëëëvvveee   tttëëë ssseeedddiiillljjjeeevvveee   tttëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee   dddhhheee
zzzooonnnëëësss   sssëëë aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt...   PPPëëërrr   tttëëë   mmmooosss   eee   pppeeennnggguuuaaarrr
fffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmmiiinnn   eee   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee   aaannnëëësssooorrrëëë,,,   nnnuuukkk
ddduuuhhheeettt   tttëëë   vvveeennndddooossseeennn   pppaaajjjiiisssjjjeee   ssshhhttteeesssëëë   nnnëëë   dddyyyeeerrrttt,,,
ppp...ssshhh...   mmmbbbaaajjjtttëëëssseee   pppiiijjjeeessshhh...

● VVVeeetttëëëmmm   rrrrrrooobbbaaa   tttëëë   llleeehhhtttaaa   mmmuuunnnddd   tttëëë   vvvaaarrreeennn   nnnëëë
gggrrreeepppaaattt   eee   rrrrrrooobbbaaavvveee   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt...   SSSeeennndddeeettt   eee
rrrëëënnndddaaa   ooossseee   ooobbbjjjeeekkkttteeettt   mmmeee   ttteeehhheee   tttëëë   mmmppprrreeehhhtttaaa
nnnuuukkk ddduuuhhheeettt   tttëëë   mmmbbbaaahhheeennn   nnnëëë   xxxhhheeepppaaattt   eee
vvveeessshhhjjjeeevvveee...

● FFFooorrrcccaaa   tttëëë   mmmëëëdddhhhaaa   (((sssiii   sssuuulllmmmeee   ooossseee   ssshhhkkkeeellljjjeee)))
nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   vvveeeppprrrooojjjnnnëëë   nnnëëë   aaannnëëëttt   eee   kkkuuurrrrrriiizzziiittt   tttëëë
ssseeedddiiillljjjeeesss   pppaaasssiii   sssiiisssttteeemmmiii   mmmuuunnnddd   tttëëë   dddëëëmmmtttooohhheeettt...
NNNëëë aaatttëëë   rrraaasssttt,,,   AAAiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt   aaannnëëësssooorrrëëë   nnnuuukkk   dddooo   tttëëë
aaakkktttiiivvviiizzzooohhheeennn!!!   
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SSSiiisssttteeemmmiii   iii   AAAiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee   

● SSSeeedddiiillljjjeeettt   mmmeee   nnnjjjëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg   tttëëë   bbbrrreeennndddssshhhëëëmmm   tttëëë
iiinnnttteeegggrrruuuaaarrr   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeennnëëë   tttëëë   pppaaajjjiiisssuuurrraaa   mmmeee
mmmbbbuuullleeesssaaa   ssseeedddiiillljjjeeessshhh   ooossseee   mmmbbbuuullleeesssaaa   mmmbbbrrrooojjjtttëëëssseee
qqqëëë   nnnuuukkk   jjjaaannnëëë   aaappprrrooovvvuuuaaarrr   pppëëërrr   pppëëërrrdddooorrriiimmm   nnnëëë
aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   tttuuuaaajjj...   PPPëëërrr   ssshhhkkkaaakkk   ssseee   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   hhhaaapppeeettt
aaannnaaassshhh   nnngggaaa   mmmbbbëëëssshhhttteeetttëëësssjjjaaa   eee   ssseeedddiiillljjjeeesss,,,   kkkuuurrr
pppëëërrrdddooorrrnnniii   mmmbbbuuullleeesssaaa   tttëëë   ssseeedddiiillljjjeeesss   dddhhheee   mmmbbbuuullleeesssaaa
mmmbbbrrrooojjjtttëëëssseee,,,   fffuuunnnkkksssiiiooonnniii   mmmbbbrrrooojjjtttëëësss   iii   jjjaaassstttëëëkkkuuuttt   tttuuuaaajjj
aaannnëëësssooorrr   dddooo   tttëëë   dddëëëmmmtttooohhheeettt   nnndddjjjeeessshhhëëëmmm...

● DDDëëëmmmtttiiimmmiii   iii   mmmbbbuuullleeesssaaavvveee   ooorrriiigggjjjiiinnnaaallleee   tttëëë   ssseeedddiiillljjjeeesss
ooossseee   qqqeeepppjjjaaa   nnnëëë   zzzooonnnëëënnn   eee   mmmoooddduuullliiittt   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt
ddduuuhhheeettt   tttëëë   kkkooonnntttrrrooollllllooohhheeettt   mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrëëë   nnngggaaa   nnnjjjëëë
qqqeeennndddëëërrr   ssshhhëëërrrbbbiiimmmiii...

● AAAiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt   jjjuuu   mmmbbbrrrooojjjnnnëëë   nnnëëë   rrraaasssttt   aaakkksssiiidddeeennntttiii dddhhheee
ddduuuhhheeettt   tttëëë   zzzëëëvvveeennndddëëësssooohhheeennn   pppaaasss   aaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiittt...   

● TTTëëë   gggjjjiiittthhhaaa   nnndddëëërrrhhhyyyrrrjjjeeettt   eee   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee,,,   sssiii   dddhhheee
çççmmmooonnntttiiimmmiii   dddhhheee   mmmooonnntttiiimmmiii   iii   pppjjjeeesssëëëvvveee   tttëëë   sssiiisssttteeemmmiiittt
pppëëërrr   ssshhhkkkaaakkk   tttëëë   rrriiipppaaarrriiimmmeeevvveee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa   (((ppp...ssshhh...
çççmmmooonnntttiiimmmiii   iii   ssseeedddiiillljjjeeesss   sssëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee)))   ddduuuhhheeettt   tttëëë
kkkrrryyyhhheeennn   eeekkkssskkkllluuuzzziiivvviiissshhhttt   nnngggaaa   nnnjjjëëë   qqqeeennndddëëërrr   ssshhhëëërrrbbbiiimmmiii
ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll...   NNNëëëssseee   nnnuuukkk   vvveeeppprrrooohhheeettt   kkkëëëssshhhtttuuu mmmuuunnnddd
tttëëë   rrreeezzzuuullltttooojjjëëë   nnnëëë   nnnjjjëëë   mmmooosssfffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmm   tttëëë sssiiisssttteeemmmiiittt
tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt...

Airbag për kokën 

Foto 28  Vendi i instalimit të airbag-ëve të kokës 

Airbag-ët e kokës janë të vendosura në të 
dy anët në hapësirën e brendshme mbi 
dyert ››› FFFoootttooo   222888 janë të shënuar me 
mbishkrimin „AIRBAG“.

Sistemi i airbag-ëve të përparëm përveç 
rripave të sigurimit ofron mbrojtje shtesë 
për kokën dhe pjesën e sipërme të trupit të 
shoferit dhe pasagjerit në rast të një 
përplasje të rëndë frontale ››› .

Zona e shënuar me të kuqe është e 
mbuluar nga airbag-u qendror i i kokës 
(fusha e hapjes) ››› FFFoootttooo   222888. Për këtë 
arsye,Sendet nuk duhet të ruhen ose 
përforсohen kurrë në këtë zonë ›››    .

Në rast përplasje anash,airbag-u i këkës 
aktivizohet në anë të aksidentit të 
automjetit. 

Airbagët e kokës në rast të një goditje 
anësore zvogëlojnë rrezikun e dëmtimit të 
pasagjerëve të ulur në sediljet para dhe 
pas në zonat e trupit të ekspozuara nga 
goditja. 

VËMENDJE 

● NNNëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   qqqëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt   tttëëë   lllëëëssshhhooojjjnnnëëë
eeefffeeekkktttiiinnn   eee   tttyyyrrreee   tttëëë   pppllloootttëëë   mmmbbbrrrooojjjtttëëësss,,,   pppooozzziiiccciiiooonnniii   iii
ssseeedddiiillljjjeeesss   iii   pppëëërrrssshhhkkkrrruuuaaarrr   nnngggaaa   ppprrrooodddhhhuuueeesssiii   iii
aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee   ddduuuhhheeettt   tttëëë   rrruuuhhheeettt   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss...
● PPPëëërrr   aaarrrsssyyyeee   sssiiiggguuurrriiieee,,,   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettteeettt   kkkuuu   ëëëssshhhtttëëë
mmmooonnntttuuuaaarrr      xxxhhhaaammmiii   iii   bbbrrreeennndddssshhhëëëmmm
nnndddaaarrrëëësss,,,aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   ddduuuhhheeettt   tttëëë   çççaaakkktttiiivvviiizzzooohhheeettt...   PPPëëërrr
tttëëë   kkkrrryyyeeerrr   kkkëëëtttëëë   çççaaakkktttiiivvviiizzziiimmm,,,   kkkooonnntttaaakkktttooonnniii
ssshhhëëërrrbbbiiimmmiiinnn   tttuuuaaajjj   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll...
● AAAsssnnnjjjëëë   pppeeerrrsssooonnn,,,   kkkaaafffssshhhëëë   ooossseee   ooobbbjjjeeekkkttt   tttjjjeeetttëëërrr   nnnuuukkk
ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeetttëëë   iii   ppprrraaannniiissshhhëëëmmm   mmmiiidddiiisss   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëvvveee
dddhhheee   zzzooonnnëëësss   sssëëë   hhhaaapppjjjeeesss   sssëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt   pppëëërrr
kkkoookkkëëënnn,,,   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   qqqëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   tttëëë   hhhaaapppeeettt   pppaaa
ppprrrooobbbllleeemmmeee   dddhhheee   tttëëë   kkkrrryyyeeejjjëëë   fffuuunnnkkksssiiiooonnniiinnn   eee   tttiiijjj
mmmbbbrrrooojjjtttëëësss   dddeeerrriii   nnnëëë   mmmaaakkksssiiimmmuuummm...   PPPrrraaannndddaaajjj,,,
dddrrriiitttaaarrreeettt   aaannnëëësssooorrreee   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeennnëëë   tttëëë
pppaaajjjiiisssuuurrraaa   mmmeee   aaasssnnnjjjëëë   llllllooojjj   mmmbbbrrrooojjjtttëëëssseeessshhh   nnngggaaa   dddiiieeelllllliii
qqqëëë   nnnuuukkk   jjjaaannnëëë   aaappprrrooovvvuuuaaarrr      pppëëërrr   pppëëërrrdddooorrriiimmm   nnnëëë
aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   tttuuuaaajjj...
● VVVeeetttëëëmmm   rrrrrrooobbbaaa   tttëëë   llleeehhhtttaaa   mmmuuunnnddd   tttëëë   vvvaaarrreeennn   nnnëëë
gggrrreeepppaaattt   eee   rrrrrrooobbbaaavvveee   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt...   SSSeeennndddeeettt   eee
rrrëëënnndddaaa   ooossseee   ooobbbjjjeeekkkttteeettt   mmmeee   ttteeehhheee   tttëëë   mmmppprrreeehhhtttaaa   nnnuuukkk
ddduuuhhheeettt   tttëëë   mmmbbbaaahhheeennn   nnnëëë   xxxhhheeepppaaattt   eee   vvveeessshhhjjjeeevvveee...
PPPëëërrrvvveeeççç   kkkëëësssaaajjj   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   pppëëërrrdddooorrrnnniii   vvvaaarrrëëëssseee
rrrrrrooobbbaaassshhh   pppëëërrr   tttëëë   vvvaaarrruuurrr   rrrrrrooobbbaaattt... »»» 
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   

● AAAiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt   jjjuuu   mmmbbbrrrooojjjnnnëëë   nnnëëë   rrraaasssttt   aaakkksssiiidddeeennntttiii dddhhheee
ddduuuhhheeettt   tttëëë   zzzëëëvvveeennndddëëësssooohhheeennn   pppaaasss   aaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiittt...   
● TTTëëë   gggjjjiiittthhhaaa   nnndddëëërrrhhhyyyrrrjjjeeettt   eee   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee,,,   sssiii   dddhhheee
çççmmmooonnntttiiimmmiii   dddhhheee   mmmooonnntttiiimmmiii   iii   pppjjjeeesssëëëvvveee   tttëëë   sssiiisssttteeemmmiiittt
pppëëërrr   ssshhhkkkaaakkk   tttëëë   rrriiipppaaarrriiimmmeeevvveee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa   (((ppp...ssshhh...
çççmmmooonnntttiiimmmiii   iii   ssseeedddiiillljjjeeesss   sssëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee)))   ddduuuhhheeettt   tttëëë
kkkrrryyyhhheeennn   eeekkkssskkkllluuuzzziiivvviiissshhhttt   nnngggaaa   nnnjjjëëë   qqqeeennndddëëërrr
ssshhhëëërrrbbbiiimmmiii   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll...   NNNëëëssseee   nnnuuukkk   vvveeeppprrrooohhheeettt
kkkëëëssshhhtttuuu   mmmuuunnnddd   tttëëë   rrreeezzzuuullltttooojjjëëë   nnnëëë   nnnjjjëëë
mmmooosssfffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmm   tttëëë   sssiiisssttteeemmmiiittt   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuuttt...
● MMMeeennnaaaxxxhhhiiimmmiii   mmmeee   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëttt   eee   kkkoookkkëëësss   dddhhheee
aaannnëëësssooorrrëëë   kkkooonnntttrrrooollllllooohhheeennn   nnngggaaa   ssseeennnsssooorrrëëë   tttëëë
vvveeennndddooosssuuurrr   bbbrrreeennndddaaa   dddyyyeeerrrvvveee   tttëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee...   PPPëëërrr
tttëëë   pppaaarrraaannndddaaallluuuaaarrr   fffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmmiiinnn   eee   ddduuuhhhuuurrr   tttëëë
aaaiiirrrbbbaaagggëëëvvveee   tttëëë   kkkoookkkëëësss   dddhhheee   aaannnëëësssooorrrëëë,,,   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt
tttëëë   nnndddrrryyyssshhhooohhheeennn   aaasss   dddyyyeeerrrttt   dddhhheee   aaasss   ssshhhtttrrrooojjjeeettt   eee
dddyyyeeerrrvvveee      (((ppp...ssshhh...   mmmeee   mmmooonnntttiiimmm   ssshhhttteeesssëëë   tttëëë
aaallltttooopppaaarrrlllaaannntttiiittt)))...   DDDëëëmmmtttiiimmmiii   iii   dddeeerrrëëësss   sssëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee
mmmuuunnnddd   tttëëë   nnndddiiikkkooojjjëëë   nnnëëë   mmmooosssfffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmmiiinnn   eee
ddduuuhhhuuurrr   tttëëë   sssiiisssttteeemmmiiittt   tttëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg---ëëëvvveee      TTTëëë   gggjjjiiittthhhaaa
nnndddëëërrrhhhyyyrrrjjjeeettt   nnnëëë   dddeeerrrëëënnn   eee   pppëëërrrpppaaarrrmmmeee   ddduuuhhheeettt   tttëëë
kkkrrryyyhhheeennn   nnngggaaa   nnnjjjëëë   ssshhhëëërrrbbbiiimmm   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll...   

Transport i sigurt i 
fëmijëve

Siguria e fëmijëve

Hyrje 

Për arsye sigurie dhe për shkak të statistikave 
të aksidenteve, fëmijët deri në moshën 12 vjeç 
duhet të transportohen gjithmonë në sediljen 
e pasme. Në varësi të moshës, lartësisë së 
trupit dhe peshës, fëmijët në sediljet e pasme 
duhet të transportohen në një vend për fëmijë 
ose të lidhen me rripa të përshtatshëm. Për 
arsye sigurie, sedilja për fëmijë duhet të 
montohet në mes të sediljes së pasme ose 
prapa sediljes së pasagjerit.

Fëmijët gjithashtu u nënshtrohen ligjeve fizike 
në rast aksidenti ››› fffqqq...   222222. Për dallim nga të 
rriturit, muskujt dhe struktura e kockave tek 
fëmijët nuk janë zhvilluar ende plotësisht. 
Prandaj, ati i janë ekspozuar rrezikut nga 
lëndimet. 

Për të zvogëluar rrezikun e lëndimit, fëmijët 
mund të transportohen vetëm në ulëse të 
veçanta për fëmijë!

Ne do t'ju rekomandonim që të përdorni 
sisteme të fiksimit të fëmijëve për automjetin 
tuaj nga Programi i Aksesorëve Origjinal SEAT, i 
cili ofron sisteme për të gjitha grupmoshat 

(jo në të gjithë vendet) (shiko www.seat.com).

Këto sisteme speсiale të dizajnuara dhe të 
lejuara plotësojnë standardin ECE-R44.

SEAT rekomandon sediljet që janë të 
përmenduranë këtë faqe interneti t’i përdorni 
në këtë mënyrë:

● Sediljet për fëmijë të kthyera në drejtim të 
kundërt të vozitjes (grupi 0+): ISOFIX dhe 
mbështetës (ROMER BABY SAFE PLUS SHR II + 
ISOFIX BASE / PEKE G0 I-SIZE + I-SIZE BASE).
● Sediljet për fëmijë të kthyera në drejtim të 
vozitjes (grupi 1): ISOFIX dhe Top Tether 
(ROMER DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1 
TRIFIX ISIZE).
● Sediljet për fëmijë të kthyera në drejtim të 
vozitjes (grupi 2): Rripi i sigurimit dhe ISOFIX 
(ROMER BRITAX KIDFIX 2 S).
● Sediljet për fëmijë të kthyera në drejtim të 
vozitjes (grupi 3): Rrip i sigurimit (TAKATA 
MAXI).
Për instalimin dhe përdorimin e sediljeve për 
fëmijë, duhet të respektohen detyrimet ligjore 
dhe udhëzimet e prodhuesit specifik të 
sediljeve për fëmijë. Lexoni dhe në çdo rast 
respektoni››› fffqqq...   333888.

Ne ju rekomandojmë që të bashkangjitni 
Doraсakun e udhëzimeve të prodhuesit të 
sediljeve për fëmijë në Doraсakun e 
automjetit dhe ta mbani gjithmonë me vete 
në automjet. 

36 



TTTrrraaannnssspppooorrrttt   iii   sssiiiggguuurrrttt   iii   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee   

Ndarja e sediljeve të fëmijëve në 
grupe 

Foto 29  Shembuj për sediljet e fëmijëve. 

Sediljet për fëmijë që nuk janë miratuar 
zyrtarisht dhe që janë të papërshtatshme për 
fëmijën nuk duhet të përdoren.

Për këto sedilje vlen standardi ECE-R44 ose 
ECE-R129. ECE-R do të thotë: Economic 
Commission për rregullimin evropian.

SSSeeedddiiillljjjeee   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë   sssiiipppaaasss   gggrrruuupppiiittt   tttëëë   pppeeessshhhëëësss
Sediljet për fëmijë janë të ndara në pesë 
grupe: 

Grupi sipas moshës Pesha e fëmijës 

Grupi 0 Deri në 10 kg 

Grupi 0+ Deri në 13 kg 

Grupi 1 Grupi 9 deri në 18 kg 

Grupi 2 Nga 15 deri në 25 kg 

Grupi 3 Nga 22 deri në 36 kg 

Sediljet për fëmijë që janë testuar me 
standardin ECE-R44 ose ECE-R129 kanë 
ECER44 ose ECE-R129 (E e sipërme fikse, numri i 
kontrollit) të shënuara në sedilje.

Për instalimin dhe përdorimin e sediljeve për 
fëmijë, duhet të respektohen detyrimet ligjore 
dhe udhëzimet e prodhuesit specifik të sediljeve 
për fëmijë.

Ne ju rekomandojmë që të bashkangjitni 
Doraсakun e udhëzimeve të prodhuesit të 
sediljeve për fëmijë në Doraсakun e automjetit 
dhe ta mbani gjithmonë me vete në automjet.

SEAT rekomandon që të përdorni sedilje për 
fëmijë nnngggaaakkkaaatttaaallloooggguuu   iii   aaakkkssseeesssooorrrëëëvvveee   ooorrriiigggjjjiiinnnaaalll. Këto 
sedilje janë zgjedhur dhe testuar për përdorim 
në automjetet SEAT. Sedilja e përshtatshme për 
modelin tuaj dhe grupmoshën e dëshiruar është 
në dispozicion në Shërbimet Profesionale të 
SEAT. 

VVVeeennndddeee   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë   sssiiipppaaasss   kkkaaattteeegggooorrriiivvveee   tttëëë
mmmiiirrraaatttiiimmmiiittt
Sediljet për fëmijë mund të kenë kategorinë 
e miratimit universal, gjysmë-universal dhe 
specifik për automjetin (të gjitha sipas 
ECER44) ose i-Size (sipas ECE-R129).

● UUUnnniiivvveeerrrzzzaaallleee: Sediljet universale të fëmijëve 
të aprovuara mund të instalohen në të 
gjitha automjetet. Një listë e modeleve nuk 
duhet të merret parasysh. Në rast të 
miratimit universal ISOFIX, sedilja për fëmijë 
është e pajisur me një rrip të sipërm 
fiksimi(Top Tether).
● GGGjjjyyysssmmmëëë---uuunnniiivvveeerrrsssaaallleee: Sediljet 
gjysmëuniversale të miratuara për fëmijë 
duhet të plotësojnë kërkesat e miratimit 
universal dhe gjithashtu të kenë testuar 
pajisje sigurie për bashkangjitjen e sediljes 
për fëmijë. Sediljet gjysmë universale të 
miratuara për fëmijë përmbajnë një listë të 
automjeteve në të cilat mund të montohen.
● SSSpppeeeccciiifffiiikkkeee   pppëëërrr   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn: Miratimi specifik 
i automjetit kërkon testim dinamik të 
sediljes të fëmijëve për secilin automjet. 
Sediljet për fëmijë me miratim specifik të 
automjeteve përmbajnë gjithashtu një listë 
të modeleve të automjeteve në të cilat ato 
mund të montohen.
● iii---SSSiiizzzeee: Sediljet për fëmijë me aprovim të i-
Size duhet të plotësojnë kërkesat e ECE-
R129 për sa i përket instalimit dhe sigurisë.
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Prodhuesit e sediljeve të fëmijëve mund të 
specifikojnë se cilat sedilje kanë miratimin i-
Size për atë automjet. 

Montimi dhe përdorimi i sediljeve 
të fëmijëve 

Foto 30  Ngjitëse për airbag: i mbrojësve për 
Diell nga ana e pasagjerit

Foto 31  Ngjitëse për airbag: Në kornizën e 
pasme në anën e pasagjerit 

SSShhhëëënnniiimmmeee   pppëëërrr   mmmooonnntttiiimmmiiinnn   eee   ssseeedddiiillljjjeeesss   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë

Nëse jeni duke instaluar një sedilje për fëmijë, 
vëzhgoni shënimet e përgjithshme të 
mëposhtme që zbatohen për të gjitha sediljet 
e fëmijëve, pavarësisht nga sistemi i tyre i 
montimit.

● Lexoni dhe kushtojini vëmendje udhëzuesit 
për përdorim nga prodhuesi i sediljes për 
fëmijë.
● Është e preferueshme të montoni sediljen e 
fëmijës në sediljen e pasme pas pasagjerit, 
në mënyrë që fëmija të dalë drejt në trotuar.
● Rregulloni lartësinë e rripit të sigurimit në 
mënyrë që të përshtatet natyrshëm dhe 

pavështirësi për sediljen e fëmijëve. Për 
sediljet e fëmijëve të pozicionuara në anën e 
kundërt të drejtimit të vozitjes, duhet të 
përdoret pozicioni më i ulët i lartësisë së 
sediljes.
● Për përdorimin e duhur të një sediljeje për 
fëmijë të montuar në drejtim të kundërt të 
drejtimit të vozitjes, mbështetëset e kurrizit të 
sediljes së përparme duhet të vendosen në 
mënyrë të tillë që ato të mos bien në kontakt 
me sediljen e fëmijës. Në sistemet e sediljes 
së fëmijëve, mbështetësja e kurrizit të sediljes 
së pasme duhet të vendoset në mënyrë që të 
ketë hapësirë të mjaftueshme të lirë për 
këmbët e fëmijës.
● Për t’a montuar siç duhet sediljen e fëmijës 
në sediljet e pasme, lëvizini ose hiqni 
mbështetëset e kokës për të shmangur 
kontaktin me sediljen e fëmijës.
● Kur përdorni një sedilje për fëmijë të tipit 
gjysmë universal, i cili fiksohet me anë të rripit 
të sigurimit dhe mbështetëses së këmbës në 
automjet, nuk duhet të montohet në sediljen e 
pasme sepse distanca nga baza është më e 
vogël se me vendet e tjera, kështu që që për 
shkak të vendit për këmbë të sediljes, sedilja 
për fëmijë nuk ka qëndrueshmëri të 
mjaftueshme.
● Për të montuar një sedilje fëmijësh në anën 
e pasagjerit para, sedilja duhet të shtyhet 
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mbrapa deri në fund dhe të sillet në 
poziсionin më të lartë. Silleni mbështetësin e 
sediljes në poziсionin pingul 1).

SSShhhëëënnniiimmmeee   tttëëë   rrrëëënnndddëëësssiiissshhhmmmeee   pppëëërrr   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuunnn   eee
pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt

Në mbrojtësin e diellit dhe/ose në korniza e 
derës së pasme në anën e pasagjerit para ka 
një ngjitje me informacion të rëndësishëm në 
airbag-un e pasagjerit››› FFFoootttooo   333000.

Respektoni shënimet e sigurisë në kapitujt 
vijues:

● Distanca e sigurisë deri tek airbag-u i 
pasagjerit para ››› fffqqq...   222777.
● Objekte mes pasagjerit dhe airbag-ut të 
pasagjerit  ››› NNNëëë   aaaiiirrrbbbaaaggg   tttëëë   pppëëërrrpppaaarrrëëëmmm   fffaaaqqqjjjaaa
333111.

Airbag-u funksional i pasagjerit përpara për 
një fëmijë të kthyer me kurriz kundrejt drejtimit 
të vozitjes paraqet një rrezik të madh, pasi 
hapja e airbag-ut në sediljen e fëmijës mund 
të rezultojë në dëmtime të rrezikshme për 
jetën ose fatale. Transportoni fëmijë deri në 
moshën 12 vjeç gjithmonë në sediljen e pasme. 

Për këtë arsye, ne ju rekomandojmë që t'i 
transportoni fëmijët në vendet e pasme 
menjëherë. Ai është vendi më i sigurt i 
automjetit. Përndryshe, airbag-u i pasagjerit 
para mund të çaktivizohet me ndërprerësin e 
çelësit ››› fffqqq...   333111. Përdorni një sedilje për fëmijë, 
e cila është e përshtatshme për moshën dhe 
lartësinë për të transportuar fëmijë ››› fffqqq...   333777... 

VËMENDJE 

● NNNëëëssseee   nnnëëë   ssseeedddiiillljjjeeennn   eee   pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt   ëëëssshhhtttëëë
mmmooonnntttuuuaaarrr   ssseeedddiiillljjjaaa   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë,,,   rrrrrriiittteeettt   rrrrrreeezzziiikkkuuu   pppëëërrr
lllëëënnndddiiimmmeee   ooossseee   lllëëënnndddiiimmmeee   vvvdddeeekkkjjjeeeppprrruuueeessseee...

● AAArrrbbbaaaggg---uuu   iii   aaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr   mmmuuunnnddd   tttëëë   gggooodddaaasssëëë
uuulllëëëssseeennn   eee   fffëëëmmmiiijjjëëësss   nnngggaaa   mmmbbbrrraaapppaaa   dddhhheee   tttaaa
kkkaaatttaaapppuuullltttooojjjëëë   aaatttëëë   mmmeee   fffooorrrcccëëë   tttëëë   mmmaaadddhhheee   dddrrreeejjjttt
dddeeerrrëëësss,,,   pppjjjeeesssëëësss   sssëëë   bbbrrreeennndddssshhhmmmeee   tttëëë   çççaaatttiiisssëëë   ooossseee
mmmbbbëëëssshhhttteeetttëëëssseeesss...

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   vvveeennndddooosssnnniii   nnnjjjëëëssseeedddiiillljjjeee   pppëëërrr
fffëëëmmmiiijjjëëë   nnnëëë   ssseeedddiiillljjjeeennn   eee   pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt   nnnëëëssseee   fffëëëmmmiiijjjaaa
ëëëssshhhtttëëë   dddrrreeejjjtttuuuaaarrr   mmmeee   kkkuuurrrrrriiizzz   nnnëëë   dddrrreeejjjtttiiimmm   tttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss
dddhhheee   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuu   ëëëssshhhtttëëë   iii   aaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr   ---   rrrrrreeezzziiikkk   pppëëërrr
jjjeeetttëëënnn!!!   PPPooorrr   nnnëëëssseee   ddduuuhhheeettt   ttt’’’aaa   fffiiikkksssooonnniii   nnnëëë   aaatttëëë
mmmëëënnnyyyrrrëëë,,,   aaatttëëëhhheeerrrëëë   çççaaakkktttiiivvviiizzzooonnniii   aaaiiirrrbbbaaaggguuunnn   eee
pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt   pppëëërrrpppaaarrraaa   ›››››››››   fffqqq...   333111...   NNNëëëssseee   ssseeedddiiillljjjaaa   eee
pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt   mmmuuunnnddd   tttëëë   zzzhhhvvveeennndddooossseeettt   nnnëëë   lllaaarrrtttëëësssiii,,,
vvveeennndddooossseeennniii   nnnëëë   pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn   eee   fffuuunnndddiiittt   dddhhheee   mmmëëë   tttëëë
lllaaarrrtttëëë...   NNNëëëssseee   kkkeeennniii   ssseeedddiiillljjjeee   tttëëë   mmmooonnntttuuuaaarrr   fffiiikkkssseee

sssiiisssttteeemmmiiinnn   pppëëërrr   fffiiikkksssiiimmmiiinnn   eee   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee   mmmooonnntttooojjjeeennniii   nnnëëë
aaatttëëë   vvveeennnddd...
● NNNëëë   rrraaassstttiiinnn   eee   mmmooodddeeellleeevvveee   pppaaa   çççeeelllëëësss   pppëëërrr
nnndddëëërrrppprrreeerrrëëësssiiinnn,,,   ddduuuhhheeettt   tttëëë   kkkëëërrrkkkooonnniii   ssshhhëëërrrbbbiiimmm
ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll   pppëëërrr   tttëëë   çççaaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuunnn...
MMMooosss   hhhaaarrrrrrooonnniii   ttt’’’aaa   aaakkktttiiivvviiizzzooonnniii   aaaiiirrrbbbaaaggg---uuunnn   pppëëërrrsssëëërrriii
kkkuuurrr   nnnjjjëëë   iii   rrrrrriiitttuuurrr   ddduuuhhheeettt   tttëëë   uuullleeettt   nnnëëë   ssseeedddiiillljjjeeennn   eee
pppaaasssaaagggjjjeeerrriiittt...
● KKKuuurrrrrrëëë   mmmooosss   llleeejjjooonnniii   qqqëëë   fffëëëmmmiiijjjaaa   tttëëë   tttrrraaannnssspppooorrrtttooohhheeettt
iii   pppaaasssiiiggguuurrrttt   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt,,,   tttëëë   qqqëëënnndddrrrooojjjëëë   iii   nnngggrrriiitttuuurrr
nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   ooossseee   iii   llluuurrr   nnnëëë   gggjjjuuunnnjjjëëë   nnnëëë   ssseeedddiiillljjjeee
nnndddëëërrrsssaaa   nnngggiiisssnnniii   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   ......   NNNëëë   rrraaasssttt   aaakkksssiiidddeeennntttiii,,,
fffëëëmmmiiijjjaaa   mmmuuunnnddd   tttëëë   rrrrrroootttuuullllllooohhheeettt   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   dddhhheee
kkkëëëssshhhtttuuu   tttëëë   dddëëëmmmtttooojjjëëë   vvveeettteeennn   dddhhheee   pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëttt   eee
tttjjjeeerrrëëë...
● KKKuuurrrrrrëëë   mmmooosss   eee   llliiinnniii   nnnjjjëëë   fffëëëmmmiiijjjëëë   tttëëë   vvveeetttëëëmmm   nnnëëë
ssseeedddiiillljjjeeennn   eee   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt...
● FFFëëëmmmiiijjjëëëttt   mmmeee   nnnjjjëëë   lllaaarrrtttëëësssiii   mmmëëë   tttëëë   vvvooogggëëëlll   ssseee   111...555000
mmm   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   llliiidddhhheeennn   mmmeee   nnnjjjëëë   rrrrrriiippp   sssiiiggguuurrriiimmmiii
nnnooorrrmmmaaalll   pppaaa   uuu   uuullluuurrr   nnnëëë   nnnjjjëëë   ssseeedddiiillljjjeee   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë,,,
pppaaasssiii   mmmaaannnooovvvrrraaattt   eee   fffrrreeennniiimmmiiittt   tttëëë   pppaaappprrriiitttuuurrr   ooossseee   nnnjjjëëë
aaakkksssiiidddeeennnttt   mmmuuunnnddd   tttëëë   rrreeezzzuuullltttooojjjëëë   nnnëëë   dddëëëmmmtttiiimmmeee   tttëëë
bbbaaarrrkkkuuuttt   dddhhheee   qqqaaafffëëësss...
● NNNëëëssseee   nnnjjjëëë   ssseeedddiiillljjjeee   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë   ëëëssshhhtttëëë   mmmooonnntttuuuaaarrr
nnnëëë   ssseeedddiiillljjjeeettt   eee   pppaaasssmmmeee,,,   rrreeekkkooommmaaannndddooohhheeettt   tttëëë
aaakkktttiiivvviiizzzooonnniii   bbblllllloookkkiiimmmiiinnn   eee   dddyyyeeerrrvvveee      pppëëërrr   ssshhhkkkaaakkk   tttëëë
sssiiiggguuurrriiisssëëë   tttëëë   fffëëëmmmiiijjjëëësss...

1) Duhet të respektohen ligjet specifike të vendit, si 
dhe rregulloret e prodhuesit për përdorimin dhe 
instalimin e sediljeve për fëmijë. 
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SSSiiiggguuurrriiiaaa 

Sisteme për përforсim 

Në varësi të vendit, përdoren sisteme të ndry-
shme fiksimi për të fiksuar në mënyrë të sigurt 
sediljen e fëmijës.

RRRiiissshhhiiikkkiiimmm   iii   SSSiiisssttteeemmmeeevvveee   pppëëërrr   pppëëërrrfffooorrrсссiiimmm

● IIISSSOOOFFFIIIXXX: ISOFIX është një sistem fiksimi i 
standardizuar, i cili mundëson fiksim të 
shpejtë dhe të sigurt të sediljes së fëmijëve në 
automjet. Fiksimi ISOFIX vendos një lidhje të 
fortë midis sediljes së fëmijës dhe trupit.

Sedilja për fëmijë ka dy grepa fiksuese për 
fiksim të cilat quhen edhe doreza. Këto 
doreza janë fiksuar në grepat ISOFIX midis 
sediljeve të pasme të mbështetëses së 
sediljes së pasme (në sediljet anësore). 
Fiksimi ISOFIX më së shumti përdoret në 
Evropë ››› fffqqq...   444111. Në këtë rast, fiksimi ISOFIX 
mund të plotësohet me rrip të sipërm për 
fiksim (Top Tether) ose me mbështetës. 

● RRRrrriiippp   sssiiiggguuurrriiimmmiii   aaauuutttooommmaaatttiiikkk   mmmeee   tttrrreee   pppiiikkkaaa. 
Mundësisht, sedilja për fëmijë duhet të 
sigurohet gjithmonë me sistemin e fiksimit 
ISOFIX në vend të rripit automatik me tre pika 
››› fffqqq...   444555.

Fiksime shtojсë:

● TTToooppp   TTTeeettthhheeerrr: Rripi i sipërm i fiksimit kalon prej 
te mbështetësi i sediljes të pasme dhe 
fiksohet me grep në pikën e fiksimit. Pikat e 
fiksimit janë të vendosura në pjesën e pasme 
të mbështetëses së sediljes së pasme në 
hapësirën e bagazhit››› fffqqq...   444333. Ganxhat e 
fiksimit të rripit Top Tether janë shënuar me 
simbol spiranсë.
● MMMbbbëëëssshhhttteeetttëëësss: Disa mbajtëse fëmijësh 
qëndrojnë në dyshemenë e automjetit. 
Mbështetja e shpinës parandalon që ulësja e 
fëmijës të rrotullohet përpara gjatë një 
përplasjeje. Sediljet për fëmijë të pajisura me 
mbështetëse duhet të përdoren vetëm në 
sediljen e pasagjerit ose në sediljet anësore 
të pasme ››› .  Për montimin e këtij lloji 

për fëmijë, shihni listën e automjeteve të 
aprovuara për këtë instalim, të cilat mund të 
gjenden në udhëzuesin e sistemit të fiksimit 
të fëmijëve.

SSSiiisssttteeemmmeee   tttëëë   rrreeekkkooommmaaannnddduuuaaarrraaa   pppëëërrr   fffiiikkksssiiimmm   tttëëë
ssseeedddiiillljjjeeevvveee   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë

SEAT rekomandon që sediljet e fëmijëve të 
fiksohen si më poshtë:
● SSSeeedddiiillljjjeeettt   pppëëërrr   fffooossshhhnnnjjjeee   tttëëë   kkkttthhhyyyeeerrraaa   nnnëëë   dddrrreeejjjtttiiimmm   tttëëë
kkkuuunnndddëëërrrttt   tttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss ISOFIX edhe mbështetës 
ose i-Size.
● SSSeeedddiiillljjjeeettt   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë   tttëëë   kkkttthhhyyyeeerrraaa   nnnëëë   dddrrreeejjjtttiiimmm   tttëëë
vvvooozzziiitttjjjeeesss   (((gggrrruuupppiii   111))): ISOFIX dhe Top Tether. 

VËMENDJE 

PPPëëërrrdddooorrriiimmmiii   jjjooo   iii   ddduuuhhhuuurrr   iii   mmmbbbaaajjjtttëëëssseeesss   mmmuuunnnddd
tttëëë   sssjjjeeelll lllëëë   nnnëëë   dddëëëmmmtttiiimmmeee   tttëëë   rrrëëënnndddaaa   ooossseee
fffaaatttaaallleee...
● SSSiiiggguuurrrooohhhuuunnniii   qqqëëë   gggaaannnxxxhhhaaa   tttëëë   jjjeeetttëëë   mmmooonnntttuuuaaarrr
nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   tttëëë   ddduuuhhhuuurrr   dddhhheee   tttëëë   sssiiiggguuurrrttt...   
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TTTrrraaannnssspppooorrrttt   iii   sssiiiggguuurrrttt   iii   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee   

Fiksim i sediljes për fëmijë me sistemin ISOFIX/i-Size dhe Top Tether 

Foto 32  Sedilje e pasme: çarje për të hyrë në 
ganxhat e fiksimit ISOFIX / i-Size. 

Foto 33  Sedilja e pasagjerit: Ganxha për 
fiksim ISOFIX/i-Size. 

Sediljet për fëmijë mund të fiksohen shpejt, 
me lehtësi dhe siguri me sistemin ISOFIX dhe 
Top Tether në sediljet e jashtme të pasme 
dhe sediljen e pasagjerit.

Dy ganxha të fiksimit ISOFIX sigurohen si në 
sediljet e jashtme të pasme ashtu edhe 

nësediljen e pasagjerit. Në disa automjete, 
ganxhat e fiksimit janë të fiksuara në bazën e 
sediljes, dhe në automjete të tjera në 
dyshemenë për ngarkim. Ganxhat për fiksim  
„ISOFIX“ ndodhen mes mbështetësit të sediljes 
të pasme dhe sediljes të pasme  ››› FFFoootttooo   333222, ››› 
FFFoootttooo   333333. Ganxhat en fiksimit Top Tether ndod-

hen në pjesën e pasme të mbështetëseve të 
sediljeve të pasme (prapa mbështetëseve 
të sediljeve të pasme ose në hapësirën e 
bagazhit) ››› fffqqq...   444333

Për pajtueshmërinë e sistemeve ISOFIX në 
automjet, shihni tabelën vijuese. 

Isofix poziсionet në automjet 

Grupi i peshës 
Klasa e 

madhësisëa) 
Pajisje 

Sedilja e pasagjerit 
Sedilja e pasme 
anësore 

Sedilja e pasme e 
mesme Airbag i aktivizuar 

tet 
Airbag i çaktivizuar 

Grupi 0 deri në 10 kg E ISO/R1 X IL IL X 

IUF: I përshtatshëm për sistemet universale të sediljes së fëmijëve ISOFIX, të cilat janë të drejtuara përpara në këtë grup peshe.
IL: I përshtatshëm për sisteme të caktuara ISOFIX të fiksimit të fëmijëve (KRS) nga kategoria e automjeteve speciale, të kufizuara ose gjysmë-universale. 
Kushtojini vëmendje listës së automjeteve të prodhuesit të sediljes për fëmijë. 
X: Pozicioni ISOFIX nuk është i përshtatshëm për sistemet ISOFIX të sediljes së fëmijëve  në këtë grup peshe ose klasë madhësie. »»» 
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   

Grupi i peshës 
Klasa e 

madhësisë a) 
Pajisje 

Sedilja e pasagjerit 
Sedilja e pasme 
anësore 

Sedilja e pasme e 
mesme Airbag i aktivizuar 

tet 
Airbag i çaktivizuar 

Grupi 0+ deri në 13 kg 

E ISO/R1 X IL IL X 

D ISO/R2 X IL IL X 

C ISO/R3 X IL IL X 

Grupi I 9 deri në 18 kg 

D ISO/R2 X IL IL X 

C ISO/R3 X IL IL X 

B ISO/F2 X IL, IUF IL, IUF X 

B1 ISO/F2X X IL, IUF IL, IUF X 

A ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF X 

Grupi II 15 deri në 25 kg --- --- X IL IL X 

Grupi III 22 deri në 36 kg --- --- X IL IL X 

IUF: I përshtatshëm për sistemet universale të sediljes së fëmijëve ISOFIX, të cilat janë të drejtuara përpara në këtë grup peshe.
IL: I përshtatshëm për sisteme të caktuara ISOFIX të fiksimit të fëmijëve (KRS) nga kategoria e automjeteve speciale, të kufizuara ose gjysmë-universale. 
Kushtojini vëmendje listës së automjeteve të prodhuesit të sediljes për fëmijë. 
X: Pozicioni ISOFIX nuk është i përshtatshëm për sistemet ISOFIX të sediljes së fëmijëve  në këtë grup peshe ose klasë madhësie. 

a) Të dhënat e klasës së madhësisë korrespondojnë me peshën e lejuar të trupit për vendin e fëmijës.   Te sediljet për fëmijë me aprovim "universal" ose "gjysmë universal", klasa e 
madhësisë tregohet në etiketën e miratimit ECE. Informacioni për klasën e madhësisë është i vendosur në vendin e caktuar të sediljes për fëmijë. 

42 



TTTrrraaannnssspppooorrrttt   iii   sssiiiggguuurrrttt   iii   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee   

i-Size poziсionet për fëmijë 

Sedilja e pasagjerit 
Sedilja e pasme anësore Sedilja e mesme e pasme 

Airbag i aktivizuar Airbag i çaktivizuar 

X i-U i-U X 

i-U: Pozicioni i duhur për sistemet e fiksimit të fëmijëve i-Size në drejtim të vozitjes dhe në drejtim të kundërt të drejtimit të vozitjes me aprovim universal. 
X: Pozicion i papërshtatshëm për sistemet e fiksimit të fëmijëve i-Size. 

FFFiiikkksssiiimmmiii   ssseeedddiiillljjjeeesss   tttëëë   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee   mmmeee   sssiiisssttteeemmmiiinnn
„„„IIISSSOOOFFFIIIXXX///iii---SSSiiizzzeee“““

Lexoni dhe kushtojini vëmendje udhëzuesit 
për përdorim nga prodhuesi i sediljes për 
fëmijë.
● Paraprakisht hapni pjesën e shtypur pas 
çarjeve të shënuara për të ardhur deri te 
ganxhat për fiksim ››› FFFoootttooo   333222.
● Vendosni sediljen për fëmijë në ganxhat e 
fiksimit ISOFIX derisa të fiksohet mirë. Nëse 
sedilja për fëmijë ka një shtojcë Top Tether, 
bashkangjiteni atë në ganxhën e duhur ››› fffqqq...
444333. Ndiqni udhëzimet e prodhuesit për 
sediljen e fëmijëve.
● Kryeni një provë tërheqjeje në të dy anët e 
sediljes së fëmijës për të kontrolluar fiksimin e 
duhur.

Sediljet për fëmijë me fiksim ISOFIX dhe Top 
Tether mund të blihen në pikat e shitjes SEAT. 

VËMENDJE 

GGGaaannnxxxhhhaaattt   eee   fffiiikkksssiiimmmiiittt   jjjaaannnëëë   tttëëë   dddiiizzzaaajjjnnnuuuaaarrraaa   eeekkkssskkkllluuuzzz---
iiivvviiissshhhttt   pppëëërrr   ssseeedddiiillljjjeeettt   mmmeee   sssiiisssttteeemmmeee   IIISSSOOOFFFIIIXXX   dddhhheee   TTToooppp
TTTeeettthhheeerrr...
● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   vvveeennndddooosssnnniii   ssseeedddiiillljjjeee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa
pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë   pppaaa   sssiiisssttteeemmmeee   IIISSSOOOFFFIIIXXX   ooossseee   TTToooppp
TTTeeettthhheeerrr,,,   ooossseee   rrrrrriiipppaaa   ooossseee   ssseeennndddeee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa   nnnëëë   vvveeennnddd
tttëëë   gggaaannnxxxhhhaaavvveee   pppëëërrr   fffiiikkksssiiimmm,,,   pppëëërrrnnndddrrryyyssshhheee   eeekkkzzziiissstttooonnn
rrrrrreeezzziiikkkuuu   iii   dddëëëmmmtttiiimmmiiittt   fffaaatttaaalll...
● SSSiiiggguuurrrooohhhuuunnniii   qqqëëë   ssseeedddiiillljjjaaa   eee   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee   tttëëë   jjjeeetttëëë   eee
sssiiiggguuurrruuuaaarrr   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëënnn   eee   ddduuuhhhuuurrr   nnnëëë   gggaaannnxxxhhhaaattt   eee
fffiiikkksssiiimmmiiittt   IIISSSOOOFFFIIIXXX   dddhhheee   TTToooppp   TTTeeettthhheeerrr...

Shirita përforcues Top Tether 

Foto 34  Sediljet e pasme: Instalimi dhe 
montimi sipas rripit Top Tether. »»» 
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   

Foto 35  Sedilja e pasagjerit: Instalimi dhe 
montimi sipas rripit Top Tether. 

Sediljet për fëmijë me sistemin Top Tether 
janë të pajisura me një rrip për fiksim për ta 
bashkuar me pikën e fiksimit të automjetit, e 
cila ndodhet në pjesën e pasme të 
mbështetëses së sediljes së pasme dhe ofron 
një fiksim më të mirë. 

Qëllimi i këtij rripi është të zvogëlojë lëvizjen 
përpara të sediljes së fëmijës në rast 
përplasjeje, si dhe të zvogëlojë rrezikun e 
lëndimeve të kokës duke goditur pjesën e 
brendshme të automjetit

PPPëëërrrdddooorrriiimmmiii   iii   sssiiisssttteeemmmiiittt   TTToooppp   TTTeeettthhheeerrr   nnnëëë   ssseeedddiiillljjjeeettt
pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë   tttëëë   mmmooonnntttuuuaaarrraaa   pppëëërrrkkkuuunnndddrrreeejjjttt
dddrrreeejjjtttiiimmmiiittt   tttëëë   nnngggaaasssjjjeeesss

Për momentin ka vetëm disa sedilje për fëmijë, 
të cilat janë montuar në anën e kundërt nga 
drejtimi i vozitjes dhe që përdorin sistemin Top 
Tether. Lexoni dhe ndiqni udhëzimet e 
prodhuesit të sediljeve për fëmijë për t'u 
njohur me fiksimin e duhur të rripit Top Tether.

FFFiiikkksssiiimmm   iii   rrrrrriiipppiiittt   pppëëërrr   fffiiikkksssiiimmm
● Shtrëngoni rripin Top-Tether për të siguruar 
sediljen e fëmijëve në përputhje me 
udhëzimet e prodhuesit të sediljes për fëmijë.
● Tërhiqni rripin nën sediljen e fëmijës (varet 
nga udhëzimet për përdorimin e sediljes për 
fëmijë, në këtë rast ngrini ose hiqni mbajtësen 
e kokës)››› FFFoootttooo   333444 /, ››› FFFoootttooo   333555 /. 

● Tërhiqni rripin e fiksimit mbrapa dhe bashkëngjitni 
atë në mënyrë të duhur me elementet e fiksimit në 
pjesën e pasme të mbështetëses së sediljes. ››› fffoootttooo
333444 , ››› FFFoootttooo   333555 .
● Lidhni rripin e fiksimit sipas udhëzimeve të 
prodhuesit.

LLLiiirrriiimmmiii   iii   rrrrrriiipppiiittt   tttëëë   fffiiikkksssiiimmmiiittt
● Lidhni rripin e fiksimit sipas udhëzimeve të 
prodhuesit.
● Shtypni bravën dhe rripin e fiksimit hiqeni nga 
pika e fiksimit. 

VËMENDJE 

IIInnnssstttaaallliiimmmiii   jjjoooppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll   iii   ssseeedddiiillljjjeeevvveee   pppëëërrr
fffëëëmmmiiijjjëëë   rrrrrriiittt   rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   eee   lllëëënnndddiiimmmeeevvveee   nnnëëë
aaakkksssiiidddeeennnttteee...
● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   eee   llliiidddhhhnnniii   rrrrrriiipppiiinnn   nnnëëë   nnndddooonnnjjjëëë
nnngggaaa   gggaaannnxxxhhhaaattt   pppëëërrr   fffiiikkksssiiimmm   tttëëë   hhhaaapppëëësssiiirrrëëësss   sssëëë
bbbaaagggaaazzzhhhiiittt   ...
● PPPjjjeeesssëëëttt   eee   bbbaaagggaaazzzhhhiiittt   ooossseee   ssseeennndddeee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa
nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeennnëëë   tttëëë   bbbaaassshhhkkkaaannngggjjjiiitttuuurrraaa   ooossseee
tttëëë   sssiiiggguuurrruuuaaarrraaa   aaasss   eeedddhhheee   nnnëëë   pppiiikkkaaattt   mmmëëë   tttëëë
uuulllëëëtttaaa   tttëëë   fffiiikkksssiiimmmiiittt   (((IIISSSOOOFFFIIIXXX)))   ooossseee   pppiiikkkaaattt   eee
sssiiipppëëërrrmmmeee   tttëëë   fffiiikkksssiiimmmiiittt   (((TTToooppp   TTTeeettthhheeerrr)))...   
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TTTrrraaannnssspppooorrrttt   iii   sssiiiggguuurrrttt   iii   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee   

Përforсim i sediljes të fëmijëve me rripin e sigurimit 

Foto 36  Në sediljet e pasme: Montimi i sediljes 
për fëmijë. 

Nëse në automjetin tuaj dëshironi të montoni 
sedilje për fëmijë  e kategorisë së miratimit 
universal (U), duhet të kontrolloni nëse sedilja 
është e miratuar për atë automjet. Informacionin 
e kërkuar do ta gjeni në etiketën e miratimit 
ngjyrë portokalli në sediljen e fëmijëve ECE. Në 
tabelën vijuese do të gjeni opsionet e ndryshme 
të fiksimit. 

Grupi i peshës 
Sedilja e pasagjerit a) Sedilja e pasme 

anësore 
Sedilja e pasme e 
mesmeb) Airbag i aktivizuar Airbag i çaktivizuarc) 

Grupi 0 deri në 10 kg X U U U 

Grupi 0+ deri në 13 kg X U U U 

Grupi I 9 deri në 18 kg X U U U 

Grupi II 15 deri në 25 kg X UF UF UF 

Grupi III 22 deri në 36 kg X UF UF UF 

X: Ky konfigurim nuk është i përshtatshëm për montimin e sediljeve për fëmijë. 
U: I përshtatshëm për sistemet universale të fiksimit për përdorim në këtë grup peshe. 
UF: E pranueshme për sistemet universale të fiksimit të fëmijëve të drejtuara përpara, të miratuara për këtë grup peshe. 

a) Duhet të respektohen ligjet specifike të vendit, si dhe rregulloret e prodhuesit për përdorimin dhe instalimin e sediljeve për fëmijë.
b) Sediljet gjysmë-universale për fëmijë, të cilat janë të lidhura me rripin e sigurimit të makinës dhe mbështetësen, nuk duhet të përdoren në mes të sediljes së pasme.
c) Sediljet pppaaa rregullim të lartësisë të sediljes duhet të shtyhen deri në fund.  Sediljet mmmeee rregullim të lartësisë të sediljes duhet të shtyhen deri në fund. »»» 
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SSSiiiggguuurrriiiaaa   

PPPëëërrrfffooorrrсссiiimmm   iii   ssseeedddiiillljjjeeesss   tttëëë   fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee   mmmeee   rrrrrriiipppiiinnn   eee
sssiiiggguuurrriiimmmiiittt

● Rregulloni lartësinë e rripit të sigurimit në 
mënyrë që të përshtatet natyrshëm dhe pa  Për 
sediljet e fëmijëve të pozicionuara në anën e 
kundërt të drejtimit të vozitjes, duhet të përdoret 
pozicioni më i ulët i lartësisë së sediljes.
● Instaloni rripin e sigurimit dhe tërhiqeni atë 
nëpër sediljen e fëmijëve sipas udhëzimeve të 
prodhuesit në sediljen e fëmijës.
● Sigurohuni që rripi i sigurimit të mos jetë i 
përdredhur.
● Vendosni gjuhëzën e bravës së rripit të sigurimit 
në bravën e duhur të rripit të sigurimit derisa të 
fiksohet me zë. 

VËMENDJE 

FFFëëëmmmiiijjjëëëttt   ddduuuhhheeettt   tttëëë   pppaaajjjiiissseeennn   mmmeee   nnnjjjëëë   sssiiisssttteeemmm
fffiiikkksssiiimmmiii   tttëëë   aaauuutttooommmjjjeeettteeevvveee   tttëëë   pppëëërrrssshhhtttaaatttssshhhëëëmmm   pppëëërrr
mmmooossshhhëëënnn,,,   pppeeessshhhëëënnn   dddhhheee   mmmaaadddhhhëëësssiiinnnëëë   eee   tttrrruuupppiiittt   ...

● NNNëëë   çççdddooo   rrraaasssttt,,,   llleeexxxooonnniii   dddhhheee   vvvëëëzzzhhhgggooonnniii   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiiooonnn---
iiinnn   dddhhheee   ssshhhëëënnniiimmmeeettt   pppaaarrraaalllaaajjjmmmëëërrruuueeessseee   pppëëërrr pppëëërrrdddooorrriiimmmiiinnn
eee   ssseeedddiiillljjjeeevvveee   pppëëërrr   fffëëëmmmiiijjjëëë›››››››››   FFFqqq...   333888...   
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VVVeeetttëëë---nnndddiiihhhmmmëëë   

Situata emergjente

Vetë-ndihmë

Shërbim për info-thirrje, 
thirrje në rast të defektit dhe 
emergjenсës *

Funksionet 

Foto 37  Në konsolën e çatisë: Ndërprerësi 
i zërit 

Në varësi të pajisjeve, çelësi është i 
vendosur në konsolën e çatisë.

Me shtypje të butonave ,  dhe
››› FFFoootttooo   333777 mund të thirren shërbimet e 
mëposhtme: 

● Info-thirrje
● Thirrje në rast të defektit
● Shërbim për thirrje emergjente. Pajisja e 

kontrollit e instaluar në fabrikë e vendos 
lidhjen e nevojshme.

Kur aktivizoni shërbimin zanor, vendoset lidhja 
me partnerin zanor.

DDDrrriiitttaaa   tttrrreeeggguuueeessseee

Ndërprerësi disponon me dritën treguese ››› 
FFFoootttooo   333777 (shigjetë). Shërben për të shfaqur 
kushtet e mëposhtme:

● EEE   çççaaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr: shërbimi eCall nuk është i 
disponueshëm.
● SSSiiinnnjjjaaallliiizzzooonnn   dddrrriiitttëëë   eee   kkkuuuqqqeee   rrrrrreeettthhh   222000   ssseeekkkooonnndddaaa
pppaaasss   aaakkktttiiivvviiizzziiimmmiiittt   tttëëë   nnndddeeezzzjjjeeesss: hërbimi eCall nuk 
është i aktivizuar.
● NNNdddrrriiiçççooonnn   eee   kkkuuuqqqeee: Gabim në sistem. shërbimi 
eCall është i disponueshëm me kufizime. 
SEAT rekomandon që të kërkoni shërbim 
profesional.
● NNNdddrrriiiçççooonnn   eee   gggjjjeeelllbbbëëërrrttt: shërbimi eCall është i 
disponueshëm. Sistemi punon pa pengesa.
● NNNdddrrriiiçççooonnn   eee   gggjjjeeelllbbbëëërrrttt: Lidhja zanore është 
aktive. 

IIInnnfffooo---ttthhhiiirrrrrrjjjeee 1)

Me info-thirrjet bëhet thirrja e shërbimit 
për klientë të SEAT S.A.

 TTThhhiiirrrrrrjjjeee   nnnëëë   rrraaasssttt   tttëëë   dddeeefffeeekkktttiiittt 1)

Në rast të një mosfunksionimi, mund të thirret 
ndihma profesionale drejtpërdrejt.

Paralelisht me thirrjen zanore, 
transmetohen disa të dhëna rreth 
automjetit, p.sh. vendndodhja juaj 
aktuale.

SSShhhëëërrrbbbiiimmm   pppëëërrr   ttthhhiiirrrrrrjjjeee   eeemmmeeerrrgggjjjeeennnttteee 1)

Nëse shërbimi i thirrjes së urgjencës 
kryhet manualisht ose automatikisht në 
rast aksidenti duke aktivizuar airbag-un, 
të dhënat përkatëse për aksidentin 
komunikohen automatikisht, p.sh. 
vendndodhja aktuale e automjetit.

Në një thirrje publike, personi i kontaktit 
përdor gjuhën e vendit në të cilin 
ndodhen.

Në një thirrje private, personi i kontaktit 
ju ndihmon me gjuhën që keni 
konfiguruar në sistemin e info- argëtimit. 
Nëse gjuha e konfiguruar nuk është e 
disponueshme, përdoret anglishtja. »»»   

1) E disponueshme vetëm në disa shtete. 
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SSSiiitttuuuaaatttaaa   eeemmmeeerrrgggjjjeeennnttteee   

KKKaaalllooonnniii   nnnëëë   nnnuuummmrrriiinnn   eee   eeemmmeeerrrgggjjjeeennnсссëëësss   111111222

Në disa situata ku shërbimi i thirrjes së 
urgjencës është i kufizuar ose nuk mund të 
kryhet, aktivizohet thirrja e urgjencës 112 .

Kushtet e mëposhtme mund të çojnë në 
funksionimin e shërbimit të thirrjes 
emergjente vetëm në një masë të kufizuar, 
dmth thirrja të transferohet në numrin e 
urgjencës 112:

● Nëse vendndodhja juaj aktuale është në 
zona me pak ose aspak pranim të rrjetit 
celular dhe GPS. Këto përfshijnë tunele, 
gropa, qiellgërvishtëse, male dhe lugina.
● Nëse në zonat me pranim të mjaftueshme 
të rrjetit celular dhe GPS, rrjeti celular i 
operatorit përkatës të telekomunikacionit nuk 
është i disponueshëm.
● Shërbimi i thirrjeve të urgjencës nuk është i 
disponueshëm në të gjitha vendet. Nuk ka 
licencë të vlefshme për të përdorur shërbimin 
e thirrjes emergjente.
● Nëse pjesët përbërëse të automjetit që 
kërkohen për të bërë thirrjen e urgjencës janë 
të dëmtuar ose pa furnizim të mjaftueshëm të 
energjisë.
● Shërbimi i thirrjeve të urgjencës nuk është i 
disponueshëm në të gjitha vendet. Në varësi 
të vendndodhjes së automjetit, dritat e 
kontrollit LED dhe llojet e ndryshme të 
thirrjeve tregojnë një sjellje të caktuar. 

Shënim 

TTThhhiiirrrrrrjjjeeettt   dddhhheee   iiinnnfffooo---ttthhhiiirrrrrrjjjeeettt   gggjjjaaatttëëë   nnnjjjëëë   dddeeefffeeekkktttiii   mmmuuunnnddd   tttëëë
sssjjjeeelllllliiinnn   kkkooossstttooo   ssshhhttteeesssëëë   nnnëëë   fffaaatttuuurrrëëënnn   tttuuuaaajjj   tttëëë   ttteeellleeefffooonnniiittt...   

Pajisje për rast emergjent

Mjete për automjetin 

Foto 38  Në bagazh nën dyshemenë e bagazhit: 
Mjet në automjet. 

Mjeti në automjet ndodhet në bagazh 
nën kapakun e hapësirës për ngarkim. 
Për të arritur deri te mjetet.

Mjeti në automjet përbëhet nga këto 
pjesë:

Adapter për vidhën e rrotave kundër 
vjedhjes*
Ganxhë për rimorkim që mund të 
rrotullohet 

1 

2 

Çelësi i rrotave*
Kurbla të automjetit*
Vinçit të automjetit*
Ganxha e rimorkimit të kapakut për 
vidhet e rrotave*
Shtrëngim për kapakët për vidhat e 
rrotave

Disa nga mjetet e mëposhtme janë vetëm 
për modele të caktuara, dmth. Janë pajisje 
shtesë. 

VËMENDJE 

MMMjjjeeettteeettt   eee   pppaaallliiidddhhhuuurrraaa,,,   pppaaajjjiiisssjjjeeettt   pppëëërrr   dddeeefffeeekkkttteee   dddhhheee
nnnjjjëëë   rrrrrroootttëëë   rrreeezzzeeerrrvvvëëë   mmmuuunnnddd   tttëëë   bbbiiieeennn   nnnëëë   hhhaaapppëëësssiiirrrëëënnn   eee
pppaaasssaaagggjjjeeerrrëëëvvveee   gggjjjaaatttëëë   mmmaaannnooovvvrrraaavvveee   tttëëë
mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrssshhhmmmeee   tttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss   dddhhheee   fffrrreeennniiimmmiiittt   dddhhheee   nnnëëë
rrraaasssttt   aaakkksssiiidddeeennntttiii      tttëëë   ssshhhkkkaaakkktttooojjjnnnëëë   dddëëëmmmtttiiimmmeee   ssseeerrriiiooozzzeee...
● GGGjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   sssiiiggguuurrrooohhhuuunnniii   qqqëëë   mmmjjjeeetttiii   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt,,,
kkkooommmpppllleeetttiii   iii   dddeeefffeeekkktttiiittt   dddhhheee   rrrrrroootttaaa   rrreeezzzeeerrrvvvëëë   ooossseee   rrrrrroootttaaa   eee
uuurrrgggjjjeeennncccëëësss   tttëëë   jjjeeennnëëë   tttëëë   fffiiikkksssuuuaaarrraaa   mmmiiirrrëëë   nnnëëë   bbbaaagggaaazzzhhh...   

VËMENDJE 

MMMjjjeeettteeettt   eee   pppaaapppëëërrrssshhhtttaaatttssshhhmmmeee   dddhhheee   tttëëë
dddëëëmmmtttuuuaaarrraaa   mmmuuunnnddd   tttëëë   sssjjjeeelllllliiinnn   nnnëëë   aaakkksssiiidddeeennnttteee
dddhhheee   lllëëënnndddiiimmmeee...
● KKKuuurrrrrrëëë   mmmooosss   pppuuunnnooonnniii   mmmeee   mmmjjjeeettteee   tttëëë
pppaaapppëëërrrssshhhtttaaatttssshhhmmmeee   ooossseee   tttëëë   dddëëëmmmtttuuuaaarrraaa...   

3 

4 

5 

6 

7 
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VVVeeetttëëë---nnndddiiihhhmmmëëë   

Shënim 

VVViiinnnçççiii   nnnëëë   pppëëërrrgggjjjiiittthhhëëësssiii   nnnuuukkk   kkkëëërrrkkkooonnn   nnndddooonnnjjjëëë
mmmiiirrrëëëmmmbbbaaajjjtttjjjeee...   NNNëëëssseee   ëëëssshhhtttëëë   eee   nnneeevvvooojjjssshhhmmmeee   lllyyyeeejjjeeennniii
aaatttëëë   mmmeee   yyynnndddyyyrrrëëë   pppëëërrr   çççdddooo   qqqëëëlllllliiimmm...   

Riparimi i gomave

Pajisje për defekte TMS (Tyre 
Mobility System)* 

Me pajisjet për  defekte* (Tyre Mobility 
System)mund të sanohen në mënyrë të sigurt 
dëmtimi i gomave i shkaktuar nga trupa të 
huaj ose dëmtime me thikë 444   mmmmmm . TTTrrruuupppiii   iii   hhhuuuaaajjj   
(((ppp...ssshhh   vvviiidddhhhëëë   ooossseee   gggooozzzhhhdddëëë)))   aaassseeesssiii   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë
hhhiiiqqqeeettt   nnngggaaa   gggooommmaaa!!!

Mbasi ngjitësi t’a ketë mbuluar gomën, 
sigurohuni që përsëri të kontrolloni tensionin e 
gomave rreth 10 minuta pas fillimit të vozitjes.

Përdorni setin e defektit për mbushjen e 
gomave vetëm kur automjeti është i parkuar 
në mënyrë të sigurt, nëse jeni njohur me 
veprimet e nevojshme dhe shënimet e 
sigurisë dhe nëse seti i saktë i defektit është i 
disponueshëm për ju! Në të kundërt kërkoni 
ndihmë profesionale.

NNNgggjjjiiitttëëësssiii   iii   gggooommmaaavvveee   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   pppëëërrrdddooorrreeettt   nnnëëë
rrraaasssttteeettt   vvviiijjjuuueeessseee:::

● Gjatë dëmtimit të rrotës.
● Gjatë temperaturave të jashtme më të ulta 
se -20°C (-4°F).
● Gjatë prerjeve dhe shpuarjeve të gomave 
të сilët janë më të mëdha se 4 mm.
● Nëse vozisni me presion shumë të ulët të 
gomave ose me goma të shfryra.
● Nëse ka kaluar afati i skadimit i shishes të 
ngjitësit të gomave 

VËMENDJE 

PPPëëërrrdddooorrriiimmmiii   iii   pppaaajjjiiisssjjjeeesss   pppëëërrr   dddeeefffeeekkkttt   mmmuuunnnddd   tttëëë   jjjeeetttëëë   iii
rrrrrreeezzziiikkkssshhhëëëmmm,,,   vvveeeçççaaannnëëërrriiissshhhttt   nnnëëëssseee   gggooommmaaa   fffrrryyyhhheeettt
bbbuuuzzzëëë   rrrrrruuugggëëësss...   PPPëëërrr   ttt’’’aaa   uuullluuurrr   rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   nnngggaaa
lllëëënnndddiiimmmeeettt   eee   rrrëëënnndddaaa,,,   rrreeessspppeeekkktttooojjjeeennniii   :::
● NNNdddaaalllooonnniii   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   sssaaa   mmmëëë   ssshhhpppeeejjjttt   tttëëë   jjjeeetttëëë   eee
mmmuuunnnddduuurrr   dddhhheee   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   tttëëë   sssiiiggguuurrrttt...   PPPaaarrrkkkooonnniii
aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   nnnëëë   nnnjjjëëë   dddiiissstttaaannncccëëë   tttëëë   sssiiiggguuurrrttt   nnngggaaa
tttrrraaafffiiikkkuuu   aaakkktttuuuaaalll   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   qqqëëë   tttëëë   mmmuuunnnddd   tttëëë   fffrrryyynnniii
gggooommmëëënnn...
● SSSiiiggguuurrrooohhhuuunnniii   qqqëëë   nnnëëënnnssshhhtttrrreeesssaaa   tttëëë   jjjeeetttëëë   eee
ssshhheeessshhhtttëëë   dddhhheee   eee   fffooorrrtttëëë...
● TTTëëë   gggjjjiiittthhhëëë   uuudddhhhëëëtttaaarrrëëëttt   dddhhheee   vvveeeçççaaannnëëërrriiissshhhttt
fffëëëmmmiiijjjëëëttt   ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeennnëëë   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   nnnëëë   nnnjjjëëë
dddiiissstttaaannncccëëë   tttëëë   sssiiiggguuurrrttt   dddhhheee   jjjaaassshhhtttëëë   zzzooonnnëëësss   kkkuuu
kkkrrryyyhhheeettt   nnndddëëërrrhhhyyyrrrjjjaaa...
● AAAkkktttiiivvviiizzzooonnniii   sssiiinnnjjjaaallliiizzzuuueeesssiiittt   pppëëërrr   ttt’’’iii
pppaaarrraaalllaaajjjmmmëëërrruuuaaarrr   pppjjjeeessstttaaarrrëëëttt   eee   tttjjjeeerrrëëë   nnnëëë
kkkooommmuuunnniiikkkaaaсссiiiooonnn...   

● PPPëëërrrdddooorrrnnniii   pppaaajjjiiisssjjjeeennn   pppëëërrr   dddeeefffeeekkkttteee   vvveeetttëëëmmm   nnnëëëssseee
jjjeeennniii   tttëëë   nnnjjjooohhhuuurrr   mmmeee   nnndddëëërrrhhhyyyrrrjjjeeettt   eee   nnneeevvvooojjjssshhhmmmeee...
NNNëëë   tttëëë   kkkuuunnndddëëërrrttt   kkkëëërrrkkkooonnniii   nnndddiiihhhmmmëëë   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleee

● PPPaaakkkeeetttaaa   eee   dddeeefffeeekkktttiiittt   pppëëërrrdddooorrreeettt   vvveeetttëëëmmm   pppëëërrr
rrraaasssttteee   uuurrrgggjjjeeennnttteee   dddeeerrriiisssaaa   tttëëë   aaarrrrrriiinnniii   nnnëëë
pppuuunnnëëëtttooorrriiinnnëëë   mmmëëë   tttëëë   aaafffëëërrrttt   tttëëë   ssseeerrrvvviiisssiiittt...

● ZZZëëëvvveeennndddëëësssooonnniii   mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrëëë   gggooommmëëënnn   eee
rrriiipppaaarrruuuaaarrr   mmmeee   pppaaajjjiiisssjjjeeennn   pppëëërrr   dddeeefffeeekkkttteee...

● NNNgggjjjiiitttëëësssiii   ëëëssshhhtttëëë   iii   dddëëëmmmssshhhëëëmmm   pppëëërrr   ssshhhëëënnndddeeetttiiinnn
dddhhheee   ddduuuhhheeettt   tttëëë   hhhiiiqqqeeettt   mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrëëë   nnngggaaa   lllëëëkkkuuurrraaa...

● PPPaaajjjiiisssjjjeeennn   pppëëërrr   dddeeefffeeekkkttteee   mmmbbbaaajjjeeennniii   sssaaa   mmmëëë   lllaaarrrggg
fffëëëmmmiiijjjëëëvvveee...

● PPPëëërrr   tttëëë   zzzvvvooogggëëëllluuuaaarrr   rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   eee   lllëëëvvviiizzzjjjeeesss   sssëëë
pppaaaqqqëëëlllllliiimmmtttëëë   tttëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt,,,   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   fffiiikkknnniii
mmmoootttooorrriiinnn,,,   nnndddiiizzznnniii   fffrrreeennniiinnn   eeellleeekkktttrrrooonnniiikkk   tttëëë   pppaaarrrkkkiiimmmiiittt
dddhhheee   ttteee   llleeevvvaaa   mmmaaannnuuuaaallleee   vvveeennndddooosssnnniii   nnniiivvveeelll...   

VËMENDJE 

NNNjjjëëë   gggooommmëëë   eee   mmmbbbuuussshhhuuurrr   mmmeee   nnngggjjjiiitttëëësss   nnnuuukkk   kkkaaa   tttëëë
nnnjjjëëëjjjtttaaattt   vvveeetttiii   lllëëëvvviiizzzëëëssseee   sssiii   nnnjjjëëë   gggooommmëëë   ssstttaaannndddaaarrrdddeee...
● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   vvvooozzziiisssnnniii   mmmëëë   ssshhhpppeeejjjtttëëë   ssseee   888000
kkkmmm/// hhh   (((555000   mmmppphhh)))...
● SSShhhmmmaaannngggnnniii   pppëëërrrssshhhpppeeejjjtttiiimmmiiinnn   mmmeee   gggaaazzz   tttëëë   pppllloootttëëë,,,
fffrrreeennniiimmmiiinnn   eee   fffuuuqqqiiissshhhëëëmmm   dddhhheee   vvvooozzziiitttjjjeeennn   nnnëëëpppëëërrr   kkkttthhheeesssaaa!!!
● VVVooozzziiisssnnniii   mmmeee   mmmëëë   ssshhhuuummmëëë   ssseee   888000   kkkmmm///hhh   (((555000   mmmppphhh)))
vvveeetttëëëmmm   111000   mmmiiinnnuuutttaaa,,,   pppaaassstttaaajjj   ddduuuhhhaaattt   ttt’’’aaa   kkkooonnntttrrrooollllllooonnniii
gggooommmëëënnn...   » 
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SSSiiitttuuuaaatttaaa   eeemmmeeerrrgggjjjeeennnttteee   

Shënim për mjedisin 

HHHiiidddhhhnnniii   nnngggjjjiiitttëëësssiiinnn   eee   pppëëërrrdddooorrruuurrr   ooossseee   ppprrroooddduuukkktttiiinnn   eee
ssskkkaaaddduuuaaarrr   nnnëëë   pppëëërrrpppuuuttthhhjjjeee   mmmeee   rrrrrreeeggguuullllllooorrreeettt
llliiigggjjjooorrreee...   

Shënim 

JJJuuu   mmmuuunnnddd   tttëëë   mmmeeerrrrrrnnniii   nnnjjjëëë   ssshhhiiissshhheee   tttëëë   rrreee   nnngggjjjiiitttëëësss
gggooommmaaassshhh   ttteee   ssshhhiiitttëëësssiiittt   eee   SSSEEEAAATTT...   

Shënim 

NNNdddiiiqqqnnniii   uuudddhhhëëëzzzuuueeesssiiinnn   eee   vvveeeçççaaannntttëëë   pppëëërrr   pppëëërrrdddooorrriiimmm
tttëëë   ppprrrooodddhhhuuueeesssiiittt   tttëëë   pppaaajjjiiisssjjjeeevvveee   pppëëërrr   dddeeefffeeekkkttteee   ***...   

Pjesët përbërëse të pajisjeve për 
defekte * 

Foto 39  Pasqyrë e përgjithshme: Pjesë 
përbërëse të mjeteve për defekte. 

Pajisja për defekte është e vendosur në bagazh 
nën mbulesën e dyshemesë. Ai përbëhet nga 
përbërësit e mëposhtëm ››› FFFoootttooo   333999:

Vida e pjesës lidhëse të ventilit
Ngjitës për vendosje në fushën e 
shikueshmërisë të  shoferi i tabelës 
instrumentale për të kujtoi shpejtësinë 
maksimale të rekomanduar nga "maks". 80 
km/h“ gjegjësisht. „maks. 50 mph“ 
Zorrë për mbushje me kapak
Kompresor ajri (në varësi të versionit, 
performanca mund të ndryshojë).
Priza për aktivizim/çaktivizim
Vidha për ndalim të flluskave të ajrit (mund të 
integrohet edhe në zorrën për mbushje të gomave).
Tregues për tensionin në goma (mund të 
integrohet edhe në zorrën për  fryerje të gomave).
Zërra për mbushjen e gomave 
Priza 12-voltëshe me kabllo 
Shishe me ngjitës gomash 
Pjesa rezerve e lidhjes të ventilit 

VVViiidddhhhaaa   eee   pppjjjeeesssëëësss   llliiidddhhhëëëssseee   tttëëë   vvveeennntttiiillliiittt  1  në pjesën e 
poshtme ka një vend në të сilin përshtatet 
shtesa e ventilit. Vetëm atëherë lidhja e ventilit 
mund të hiqet dhe të vihet përsëri në ventilin e 
gomës. Kjo vlen edhe për pjesën e lidhjes së 
ventilit rezerë 11 . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Shfryrje dhe fryrje e gomave 

NNNgggjjjiiitttjjjaaa   eee   gggooommmaaavvveee

● Zhvidhosni kapakun dhe lidhësin e ventilit 
nga ventili i gomës. Përdorni tretësin për 
ventil ››› FFFoootttooo   333999 1  për të zhvidhosur lidhjen 
e ventilit.  Pjesën lidhëse të ventilit vendoseni 
në një sipërfaqe të pastër .
● Shkundni fort shishen e ngjitësit të 
gomave››› FFFoootttooo   333999 10  .
● Vidhosni shishen për mbushje ››› FFFoootttooo   
333999 3 e shishes për ngjitës. Fleta metalike 
e kapakut do të shpohet automatikisht.
● Spina e mbylljes nga zorra e mbushjes ››› 
FFFoootttooo   333999 3 dhe vendoseni fundin e hapur 
plotësisht në ventilin e gomës.
● Mbajeni shishen me pjesën e poshtme lart 
dhe eee   pppllloootttëëë mbushni përmbajtjen në gomë.
● Hiqni shishen e ngjitësit nga ventili i 
gomave.
● Lidhja e ventilit me kaçavidë për ventil ››› 
FFFoootttooo   333999 1  Zhvidhosni përsëri në ventilin e 
gomës.

FFFrrryyyrrrjjjaaa   eee   gggooommmaaavvveee
● Zorra për fryrjen e gomave››› FFFoootttooo   333999  8
e kompresorit të ajrit vidhosni fort në ventilin 
e gomës
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VVVeeetttëëë---nnndddiiihhhmmmëëë   

● Kontrolloni nëse vidha e hapjes për 
shfryrjen e ajrit ››› AAAbbbbbb...   333999  6  është vidhosur.
● Ndizni motorin e automjetit dhe lëreni të 
funksionojë.
● Priza ››› FFFoootttooo   333999 9  vendoseni në prizën 12-
voltëshe për furnizim me energji të automjetit
● Aktivizoni kompresorin e ajrit me 
ndërprerësin për aktivizim dhe çaktivizim 
Schalter ››› FFFoootttooo...   333999 5  .
● Lëreni kompresorin e ajrit të funksionojë 
derisa të arrijë 2,0 -2,5 bar (29-36 psi / 
200-250 kPa). KKKooohhhaaa   mmmaaakkksssiiimmmaaallleee   eee   fffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmmiiittt
ëëëssshhhtttëëë   888   mmmiiinnnuuutttaaa.
● Çaktivizoni kompresorin e ajrit.
● Nëse nuk arrihet presioni i specifikuar i ajrit, 
hiqni zorrën e pompës së gomës nga ventili i 
gomës.
● Lëvizni automjetin 10 metra në mënyrë që 
ngjitësi i gomave të shpërndahet në gomë.
● Vidhni përsëri zorrën e fryrjes së gomës të 
kompresorit të ajrit në valvulën e gomës.
● Përsëritni procedurën e pompimit.
● Nëse presioni i kërkuar i gomës ende nuk 
është arritur, goma është shumë e dëmtuar. 
Mos vazhdoni të vozisni dhe kërkoni ndihmë 
profesionale.
● Çaktivizoni kompresorin e ajrit. Zhvidhosni 
zorrën e pompës së gomës nga ventili i gomës.
● Nëse presioni i gomës arrin 2.0-2.5 bar, 
vazhdoni vozitjen me maksimum 80 km / orë 
(50 mph). 

● Ngjitësja ››› FFFoootttooo   333999 2  ngjiteni atë në 
tabelën instrumentale në fushën e 
shikueshmërisë të shoferit.
● kontrolloni sërish presionin e gomave pas 
10 minuta vozitje  ››› fffqqq...   555111. 

VËMENDJE 

ZZZooorrrrrraaa   eee   pppooommmpppëëësss   sssëëë   gggooommmaaavvveee   dddhhheee   kkkooommmppprrreeesssooorrriii
iii   aaajjjrrriiittt   mmmuuunnnddd   tttëëë   nnnxxxeeehhheeennn   ssshhhuuummmëëë   gggjjjaaatttëëë
pppooommmpppiiimmmiiittt...

● MMMbbbrrrooonnniii   ddduuuaaarrrttt   dddhhheee   lllëëëkkkuuurrrëëënnn   nnngggaaa   pppjjjeeesssëëëttt   eee
nnnxxxeeehhhtttaaa...

● MMMooosss   iii   vvveeennndddooosssnnniii   zzzooorrrrrrëëënnn   eee   pppooommmpppëëësss   sssëëë   gggooommmëëësss
sssëëë   nnnxxxeeehhhtttëëë   dddhhheee   kkkooommmppprrreeesssooorrriiinnn   eee   aaajjjrrriiittt   tttëëë   nnnxxxeeehhhtttëëë
nnnëëë   mmmaaattteeerrriiiaaallleee   tttëëë   nnndddeeezzzssshhhmmmeee...

● LLLëëërrreeennniii   pppaaajjjiiisssjjjeeennn   tttëëë   ffftttooohhheeettt   pppaaarrraaa   ssseee   tttaaa
vvveeennndddooosssnnniii...

● NNNëëëssseee   gggooommmaaa   nnnuuukkk   mmmuuunnnddd   tttëëë   fffrrryyyhhheeettt   dddeeerrriii   nnnëëë
mmmiiinnniiimmmuuummm   222,,,000   bbbaaarrr   (((222999   pppsssiii   ///   222000000   kkkPPPaaa))),,,dddëëëmmmtttiiimmmiii
ëëëssshhhtttëëë   iii   mmmaaadddhhh...      NNNgggjjjiiitttëëësssiii   nnnuuukkk   ëëëssshhhtttëëë   nnnëëë   gggjjjeeennndddjjjeee
ttt’’’aaa   nnngggjjjiiisssëëë   gggooommmëëënnn...   MMMooosss   vvvaaazzzhhhdddooonnniii   mmmeee   vvvooozzziiitttjjjeeennn...
KKKëëërrrkkkooonnniii   nnndddiiihhhmmmëëë   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleee...   

KUJDES 

FFFiiikkkeeennniii   kkkooommmppprrreeesssooorrriiinnn   eee   aaajjjrrriiittt   pppaaasss   mmmaaakkksssiiimmmuuummm   888
mmmiiinnnuuutttaaavvveee   tttëëë   kkkooohhhëëësss   sssëëë   fffuuunnnkkksssiiiooonnniiimmmiiittt   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë
qqqëëë   tttëëë   mmmooosss   mmmbbbiiinnnxxxeeehhheeettt!!!   PPPrrriiisssnnniii   dddiiisssaaa   mmmiiinnnuuutttaaa   pppëëërrr
ttt'''uuu   ffftttooohhhuuurrr   pppaaarrraaa   ssseee   tttëëë   nnndddiiizzznnniii   pppëëërrrsssëëërrriii
kkkooommmppprrreeesssooorrriiinnn   eee   aaajjjrrriiittt...   

Kontroll pas vozitjes 10-minutëshe 

Zorra për fryrjen e gomave ››› FFFoootttooo   333999  5
rilidhni dhe lexoni presionin e gomave në 
treguesin e presionit të gomave 6 .

111,,,333   bbbaaarrr   (((111999   pppsssiii   ///   111333000   kkkPPPaaa)))   dddhhheee   mmmëëë   iii   uuulllëëëttt:::
● MMMooosss   vvvaaazzzhhhdddooonnniii   mmmeee   vvvooozzziiitttjjjeeennn!!! Goma nuk mund 
të fryhet sa duhet me setin për riparimin e 
gomave.
● Kërkoni ndihmë profesionale  ››› .

111,,,444   bbbaaarrr   (((222000   pppsssiii   ///   111444000   kkkPPPaaa)))   dddhhheee   mmmëëë   iii   lllaaarrrtttëëë:::

● Përsëri rregulloni  presionin e gomave në 
vlerën e duhur .
● Vazhdoni me kujdes vozitjen e makinës deri 
te servisi tjetër profesional me më së shumti 
80 km/h (50 mph).
● Aty lëreni t’a zëvendësojnë gomën e 
dëmtuar. 

VËMENDJE 

VVVooozzziiitttjjjaaa   mmmeee   gggooommmëëë   tttëëë   pppaaannngggjjjiiitttuuurrr   mmmuuunnnddd   tttëëë
ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   aaakkksssiiidddeeennnttteee   dddhhheee   lllëëënnndddiiimmmeee   tttëëë
rrrëëënnndddaaa...

● MMMooosss   vvvaaazzzhhhdddooonnniii   tttëëë   vvvooozzziiisssnnniii   nnnëëëssseee   ppprrreeesssiiiooonnniii   iii
gggooommmaaavvveee   ëëëssshhhtttëëë   111,,,333   bbbaaarrr   (((111999   pppsssiii   ///   111333000   kkkPPPaaa)))
dddhhheee   mmmëëë   iii   uuulllëëëttt...

● KKKëëërrrkkkooonnniii   nnndddiiihhhmmmëëë   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleee   
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Ndërrimi i rrotës

Ndërhyrje të mëparshme 

● Vendoseni automjetin në një sipërfaqe 
horizontale dhe në një vend të sigurt, sa më 
larg trafikut që të jetë e mundur.
● Aktivizoni frenën elektronike të parkimit.
● Aktivizoni pajisjen e sinjalizuesve.
● Leva manuale: Rregulloni 1. shkallë.
● Leva automatike: aktivizoni me shtypjen e 
butonit PPP në bllokimin për parkim.
● Gjatë regjimit me rimorkio, ndani rimorkion 
nga automjeti juaj.
● Përgatisni mjetet e automjetit* ››› fffqqq   444888 
dhe rrotën rezervë.
● Respektoni dispozitat ligjore të vendeve 
(jelek fluoreshent, trekëndësh paralajmërues, 
etj.)
● Mbani të gjithë pasagjerët jashtë 
automjetit dhe jashtë zonës së rrezikut (p.sh. 
pas trotuarit).

VËMENDJE 

● RRReeessspppeeekkktttooonnniii   hhhaaapppaaattt   eee   pppëëërrrmmmeeennnddduuurrraaa      kkkëëëssshhhtttuuu
mmmbbbrrrooonnniii   vvveeettteeennn   dddhhheee   tttëëë   tttjjjeeerrrëëëtttpppjjjeeesssëëëmmmaaarrrrrrëëësssiiittt   nnnëëë
kkkooommmuuunnniiikkkaaaccciiiooonnn...

● NNNëëëssseee   nnndddëëërrrrrrooonnniii   nnnjjjëëë   rrrrrroootttëëë   nnnëëë   nnnjjjëëë   rrrrrruuugggëëë   tttëëë
pppjjjeeerrrrrrëëëttt,,,   bbblllllloookkkooonnniii   rrrrrroootttëëënnn   eee   kkkuuunnndddëëërrrttt   mmmeee   nnnjjjëëë   ggguuurrr

ooossseee   eee   nnngggjjjaaassshhhmmmeee   pppëëërrr   tttëëë   sssiiiggguuurrruuuaaarrr   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn
nnngggaaa   lllëëëvvviiizzzjjjaaa...   

Kapakë të plotë mbrojtës të rrotave 

Foto 40  Hiqni kapakun mbrojtës për rrota nga 
rrota. 

Mbrojtësit e rrotave duhet të hiqen për të 
pasur qasje në bulonat e rrotave.

ÇÇÇmmmooonnntttiiimmm
● Hiqni çelësin e rrotave dhe grepin e telit 
nga veglat e automjetit ››› fffqqq...   444888.
● Lidhni grepin e kthyeshëm në njërën 
nga vrimat e kapakut mbrojtës të rrotës.
● Vendosni çelësin e rrotave përmes 
mbajtësit të telit, përdorni gomën si 
dorezë dhe nxirrni kapakun mbrojtës të 
rrotës ››› FFFoootttooo   444000. 

NNNgggjjjiiittt

● Kapaku mbrojtës i rrotave duhet të jetë i 
shtypur mbi rrotën, ashtu që prerja e ventilit 
të jetë mbi ventilin e gomës.
● Gjatë vendosjes të kapakut mbrojtës të 
rrotave kini kujdes që maska të fiksohet në 
mënyrë të sigurt në të gjithë sipërfaqen. 
Gjatë përdorimit të vidhës për mbrojtje 
kundër vjedhjes, e njëjta duhet të vidhoset 
në pozicionin përballë ventilit 

Kapakët e vidhave të rrotave* 

Foto 41  Rrota: Vidhat e rrotave me kapak. 

HHHeeeqqqjjjeee

● Pincë plastike (mjete në automjet) ››› FFFoootttooo
333888) shtyjeni atë në kapak derisa të fiksohet 
››› FFFoootttooo   444111.
● Tërhiqeni kapakun me kapësen plastike. 
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VVVeeetttëëë---nnndddiiihhhmmmëëë   

Kapakët përdoren për të mbrojtur vidhat e 
rrotave dhe duhet përsëri plotësisht të 
vendosen pas ndërrimit të rrotës.

VVViiidddhhhaaa   eee   rrrrrroootttëëësss   pppëëërrr   mmmbbbrrrooojjjtttjjjeee   nnngggaaa   vvvjjjeeedddhhhjjjeeettt ka 
kapak të veçantë. Ai i përshtatet vetëm 
vidhës së rrotës për mbrojtje nga vjedhja, 
dhe jo vidhave të zakonshme. 

Vidhat e rrotave për mbrojtje 
nga vjedhja * 

Foto 42  Vidhat e rrotave për mbrojtje nga 
vjedhja me kapak dhe adapter 

LLLiiirrriiimmmiii   iii   vvviiidddhhhëëësss   tttëëë   rrrrrroootttëëësss   pppëëërrr   mmmbbbrrrooojjjtttjjjeee   nnngggaaa
vvvjjjeeedddhhhjjjaaa   
● Tërhiqeni kapakun dekorativ* gjegjësisht 
kapakun*.
● Shtyni adapterin speсial ››› FFFoootttooo   444222       1
(mjet në automjet ›››  fffqqq...444888) deri në fund të 
vidhës së rrotave për mbrojtje nga vjedhja. 

● Çelësi i rrotave (mjet në automjet) shtyjeni 
deri në fund të adapterit.
● Lironi vidhën e rrotës ››› fffqqq... 555333. 

Shënim 

SSShhhkkkrrruuuaaajjjeeennniii    kkkooodddiiinnn   mmmeee   nnnuuummmrrriiinnn   eee   vvviiidddëëësss
sssëëë   sssiiiggguuurrriiisssëëëtttëëë   rrrrrroootttëëësss   dddhhheee   mmmbbbaaajjjeeennniii    tttëëë
sssiiiggguuurrrttt   lllaaarrrggg   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt...    NNNëëëssseee   jjjuuu
nnneeevvvooojjj iiittteeettt   aaadddaaapppttteeerrr   zzzëëëvvveeennndddëëësssuuueeesss,,,    kkkooodddiiinnn
mmmeee   nnnuuummmrrriiinnn   ssshhhpppaaallllllnnniii    nnnëëë   ssseeerrrvvviiisssiiinnn   tttuuuaaajjj
SSSEEEAAATTT...    

Lirimi i bulonave të rrotave 

Foto 43  Zëvendësimi i rrotës: Lirimi i bulonave të rrotave

Foto 44  Zëvendësimi i rrotës: Ventili i gomës    1
dhe vendi i instalimit të vidës së rrotës për mbrojtje 
nga vjedhjet     2  ose    3 .

Për të liruar vidhat e rrotave përdorni vetëm 
çelësin e rrotave, i cili i përket automjetit.

Lironi vidhat e rrotave në një kthim përpara se 
të ngrini automjetin me vinç.

Nëse një vidhë nuk mund të lirohet, shtypni me 
kujdes fundin e çelësit të rrotës me këmbën 
tuaj. Mbajeni automjetin fort gjatë kësaj 
procedure dhe mbani një pozicion të sigurt.

LLLiiirrriiimmmiii   iii   bbbuuulllooonnnaaavvveee   tttëëë   rrrrrroootttaaavvveee
● Çelësi i rrotave (mjet në automjet) shtyjeni 
deri në fund të adapterit ››› FFFoootttooo   43.
● Kapni çelësin e rrotave në fund dhe ktheni 
pak vidhën për një rrotullim në drejtimin e 
kundërt me drejtimin e akrepave të orës ››› .
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SSSiiitttuuuaaatttaaa   eeemmmeeerrrgggjjjeeennnttteee   

IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiiooonnneee   tttëëë   rrrëëënnndddëëësssiiissshhhmmmeee   pppëëërrr   vvviiidddhhhaaattt   eee
rrrrrroootttaaavvveee
Rrotat dhe vidhat e rrotave të montuara në 
fabrikë janë në përputhje me njëra-tjetrën 
për sa i përket ndërtimit të tyre. Prandaj, 
kur zëvendësoni rrota të tjera, duhet të 
përdoren vidhat e duhura të rrotave me 
gjatësinë e duhur dhe kokën e duhur. 
Qëndrimi i fortë i rrotave dhe funksioni i 
pajisjes së frenimit varen nga ajo.

Në rrethana të сaktuara nuk duhet t’i 
përdorni një herë vidhat e rrotave të 
automjeteve të të njëjtës seri 

Te rrotat me kapakë mbrojtës, vidhat e 
rrotës për mbrojtje nga vjedhja duhet të 
vidhosen në pozitat ››› FFFoootttooo   444444  2 ose 3
ku ventili i gomave shërben si një pozicion 
referimi  1  . Përndryshe kapaku mbrojtës i 
rrotës nuk mund të montohet. 

VËMENDJE 

VVViiidddhhhaaattt   eee   rrrrrroootttaaavvveee   tttëëë   ssshhhtttrrrëëënnnggguuuaaarrraaa   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë
jjjoooppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleee   mmmuuunnnddd   tttëëë   llliiirrrooohhheeennn   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss,,,
ddduuukkkeee   ssshhhkkkaaakkktttuuuaaarrr   aaakkksssiiidddeeennnttteee,,,   lllëëënnndddiiimmmeee   tttëëë   rrrëëënnndddaaa
dddhhheee   hhhuuummmbbbjjjeee   tttëëë   kkkooonnntttrrrooolllllliiittt   tttëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt...
● PPPëëërrrdddooorrrnnniii   vvveeetttëëëmmm   vvviiidddhhhaaattt   eee   rrrrrroootttaaavvveee   tttëëë   ccciiilllaaattt   iii
tttaaakkkooojjjnnnëëë   rrrrrroootttëëësss   kkkooonnnkkkrrreeettteee...
● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   pppëëërrrdddooorrrnnniii   vvviiidddhhhaaa   tttëëë   nnndddrrryyyssshhhëëëmmm
tttëëë   rrrrrroootttaaavvveee...   

● VVViiidddhhhaaattt   eee   rrrrrroootttaaavvveee   dddhhheee   fffiiijjjeeettt   ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeennnëëë
tttëëë   pppaaassstttrrraaa,,,   pppaaa   yyynnndddyyyrrrëëë   ooossseee   vvvaaajjj   dddhhheee   tttëëë
fffuuunnnkkksssiiiooonnnooojjjnnnëëë   pppaaa   ppprrrooobbbllleeemmmeee...

● PPPëëërrrdddooorrrnnniii   vvveeetttëëëmmm   çççeeelllëëësssiiinnn   eee   rrrrrroootttaaavvveee   tttëëë
fffuuurrrnnniiizzzuuuaaarrr   mmmeee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   pppëëërrr   tttëëë   llliiirrruuuaaarrr   ooossseee
ssshhhtttrrrëëënnnggguuuaaarrr   vvviiidddhhhaaattt   eee   rrrrrroootttaaavvveee...

● LLLiiirrrooonnniii   vvviiidddhhhaaattt   eee   rrrrrroootttaaavvveee   vvveeetttëëëmmm   pppaaakkk   (((rrrrrreeettthhh
nnnjjjëëë   rrrrrroootttuuulllllliiimmm)))   dddeeerrriiisssaaa   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   tttëëë   nnngggrrriiihhheeettt
mmmeee   vvviiinnnççç   ---   rrrrrreeezzziiikkk   nnngggaaa   aaakkksssiiidddeeennntttiii!!!

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   iii   lllyyyeeennniii   vvviiidddhhhaaattt   eee   rrrrrroootttaaavvveee   nnnëëë
qqqeeennndddrrrëëënnn   eee   rrrrrroootttaaavvveee   mmmeee   yyynnndddyyyrrrëëë   ooossseee   vvvaaajjj...
MMMeeegggjjjiiittthhhëëëssseee   vvviiidddhhhaaattt   jjjaaannnëëë   ssshhhtttrrrëëënnnggguuuaaarrr   nnnëëë   çççiiifffttt
rrrrrroootttuuulllllluuueeesss   tttëëë   ssspppeeeccciiifffiiikkkuuuaaarrr,,,   aaatttooo   mmmuuunnnddd   tttëëë
llliiirrrooohhheeennn   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss...

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   iii   llliiirrrooonnniii   vvviiidddhhhaaattt   nnnëëë   rrrrrroootttaaa   mmmeee
nnnjjjëëë   vvviiidddhhhëëë   nnnëëë   tttiiimmmooonnn...

● NNNëëëssseee   vvviiidddhhhaaattt   ssshhhtttrrrëëënnngggooohhheeennn   nnnëëë   nnnjjjëëë   mmmooommmeeennnttt
rrrrrroootttuuulllllluuueeesss   mmmëëë   tttëëë   uuulllëëëttt   ssseee   sssaaa   ëëëssshhhtttëëë
pppëëërrrssshhhkkkrrruuuaaarrr,,,   vvviiidddhhhaaattt   dddhhheee   rrrrrroootttaaattt      mmmuuunnnddd   tttëëë
llliiirrrooohhheeennn   gggjjjaaatttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss...   MMMooommmeeennntttiii   rrrrrroootttuuulllllluuueeesss
ssshhhuuummmëëë   iii   lllaaarrrtttëëë   mmmuuunnnddd   tttëëë   dddëëëmmmtttooojjjëëë   bbbuuulllooonnnaaattt
ooossseee   vvviiidddhhhaaattt   eee   rrrrrroootttaaavvveee...   

Ngritja e automjetit 

Foto 45  Pikat për vendosjen e vinçit. 

Foto 46  Mbajtës i gjatë: Rregullojeni vinçin. 

● Vinçi* (mjet në automjet) vendoseni në 
një sipërfaqe të fortë. Në këtë rast, 
përdorni një sipërfaqe të gjerë dhe të 
qëndrueshme. Për sipërfaqet që nuk 
rrëshqasin (p.sh. dyshemeja me pllaka) 
përdorni një sipërfaqe jo-rrëshqitëse (p.sh. 
dyshek gome) ››› .
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● Në mbajtësin e gjatë, shënoni pikën e 
ngritjes (vrimën) që ndodhet më afër rrotës
››› fffoootttooo   444555.

● Kthejeni fiksimin e vinçit * të vendosur 
poshtë pikës së ngritjes të mbajtësit 
gjatësor derisa dalja 1 ››› fffoootttooo   444666 nuk 
është poshtë hyrjes së parashikuar.

● Vinçin* drejtojeni ashtu që  maja e tij 1
"Do të arrijë" në sipërfaqen e rripit gjatësor 
të parashikuar për të dhe pllakëza bazë e 
lëvizshme  2  do të shtrihet e rrafshët në 
dysheme. Pllakëza e dyshemesë 2  duhet 
të jetë horizontalisht poshtë pikës së 
ngritjes 1  .

● Vazhdoni merrotullimin e vinçit*, derisa 
rrota të ngrihet pak nga dyshemeja. 

VËMENDJE 

VVViiinnnçççiii   iii   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   iii   fffuuurrrnnniiizzzuuuaaarrr   nnngggaaa   fffaaabbbrrriiikkkaaa
ëëëssshhhtttëëë   vvveeetttëëëmmm   pppëëërrr   llllllooojjjiiinnn   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   tttuuuaaajjj...   NNNëëë
aaasssnnnjjjëëë   rrrrrreeettthhhaaannnëëë   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   nnngggrrriiinnniii   aaauuutttooommmjjjeeettteee
tttëëë   rrrëëënnndddaaa   ooossseee   nnngggaaarrrkkkeeesssaaa   tttëëë   tttjjjeeerrraaa   nnnëëë   tttëëë   ---   rrrrrreeezzziiikkkuuu
iii   dddëëëmmmtttiiimmmiiittt!!!

● SSSiiiggguuurrrooohhhuuunnniii   qqqëëë   vvviiinnnçççiii***   ëëëssshhhtttëëë   ssstttaaabbbiiilll...   VVViiinnnçççiii
sssiiipppëëërrrfffaaaqqqëëësssooorrr   iii   lllëëëmmmuuuaaarrr   ///   iii   bbbuuutttëëë   ***   mmmuuunnnddd   tttëëë
rrrrrrëëëssshhhqqqaaasssëëë   ///   fffuuunnndddooossseeettt   ---   rrrrrreeezzziiikkkuuu   iii   dddëëëmmmtttiiimmmiiittt!!!

● NNNgggrrriiinnniii   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   tttuuuaaajjj   vvveeetttëëëmmm   mmmeee   vvviiinnnççç   tttëëë
fffuuurrrnnniiizzzuuuaaarrr   nnngggaaa   fffaaabbbrrriiikkkaaa...   VVViiinnnçççeee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa,,,   eeedddhhheee
nnnëëëssseee   mmmiiirrraaatttooohhheeennn   pppëëërrr   mmmooodddeeellleeettt   eee   tttjjjeeerrraaa   tttëëë   SSSEEEAAATTT

mmmuuunnnddd   tttëëë   rrrrrrëëëssshhhqqqaaasssëëë   ---   rrrrrreeezzziiikkkuuu   iii   dddëëëmmmtttiiimmmiiittt!!!

● PPPooozzziiiccciiiooonnnooonnniii   vvviiinnnçççiiinnn   ***   vvveeetttëëëmmm   nnnëëë   pppiiikkkaaattt   pppëëërrr
nnngggrrriiitttjjjeee   tttëëë   mmmbbbëëëssshhhttteeetttëëësssiiittt   gggjjjaaatttëëësssooorrr   tttëëë
pppaaarrraaassshhhiiikkkuuuaaarrr   pppëëërrr   tttëëë   dddhhheee   dddrrreeejjjtttooojjjeeennniii   aaatttëëë...
PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee   vvviiinnnçççiii   ***   mmmuuunnnddd   tttëëë   rrrrrrëëëssshhhqqqaaasssëëë   nnnëëëssseee
aaauuutttooommmjjjeeetttiii   nnnuuukkk   mmmbbbaaahhheeettt   mmmiiirrrëëë:::   RRRrrreeezzziiikkk   nnngggaaa
lllëëënnndddiiimmmeeettt!!!

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   uuu   pppooozzziiiccciiiooonnnooonnniii   mmmeee   nnnjjjëëë   pppjjjeeesssëëë
tttëëë   tttrrruuupppiiittt,,,   ppp...ssshhh...   kkkrrraaahhh   ooossseee   kkkëëëmmmbbbëëë   nnnëëënnn
aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   qqqëëë   sssaaapppooo   ëëëssshhhtttëëë   nnngggrrriiitttuuurrr   nnngggaaa   vvviiinnnçççiii...

● NNNëëëssseee   pppuuunnnooonnniii   nnnëëënnn   aaauuutttooommmjjjeeettt,,,   ddduuuhhheeettt   tttëëë
sssiiiggguuurrrooohhheeennniii   gggjjjiiittthhhaaassshhhtttuuu   mmmeee   nnnjjjëëë   mmmbbbëëëssshhhttteeetttëëëssseee   tttëëë
pppëëërrrssshhhtttaaatttssshhhmmmeee   sssiiiggguuurrriiieee...

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   eee   nnngggrrriiinnniii   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   nnnëëëssseee
ëëëssshhhtttëëë   iii   aaannnuuuaaarrr   aaannnaaassshhh   ooossseee   nnnëëëssseee   mmmoootttooorrriii   ëëëssshhhtttëëë   iii
nnndddeeezzzuuurrr...

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   eee   nnndddiiizzznnniii   mmmoootttooorrriiinnn   kkkuuurrr
aaauuutttooommmjjjeeetttiii   ëëëssshhhtttëëë   iii   nnngggrrriiitttuuurrr...   \\\ 222\\\PPPëëërrr   ssshhhkkkaaakkk   tttëëë
dddrrriiidddhhhjjjeeevvveee   tttëëë   mmmoootttooorrriiittt,,,   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   mmmuuunnnddd   tttëëë   bbbjjjeeerrrëëë
nnngggaaa   vvviiinnnçççiii...   

KUJDES 

AAAuuutttooommmjjjeeetttiii   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   nnngggrrriiihhheeettt   nnnëëë   ppprrraaagggjjjeee...
PPPooozzziiiccciiiooonnnooonnniii   vvviiinnnçççiiinnn***   vvveeetttëëëmmm   nnnëëë   pppiiikkkaaattt   pppëëërrr
nnngggrrriiitttjjjeee   tttëëë   mmmbbbëëëssshhhttteeetttëëësssiiittt   gggjjjaaatttëëësssooorrr   tttëëë
pppaaarrraaassshhhiiikkkuuuaaarrr   pppëëërrr   tttëëë   dddhhheee   dddrrreeejjjtttooojjjeeennniii   aaatttëëë...
PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   jjjuuuaaajjj   dddooo   tttëëë   dddëëëmmmtttooohhheeettt...   

Montimi gjegjësisht çmontimi i rrotës 

Pas lirimit të vidhave të rrotave dhe ngritjes së 
automjetit me vinç, zëvendësoni rrotën.

Kur çmontoni / montoni rrotën, rrota mund të 
godasë diskun e frenave dhe të dëmtohet. 
Kështu që jini të kujdesshëm dhe kërkoni 
ndihmë nga një person i dytë.

ÇÇÇmmmooonnntttiiimmm   iii   rrrrrroootttëëësss
● Rrotulloni vidhat e rrotave me çelësin e 
vidhave të rrotave dhe vendosni ato në një 
shtresë të pastër.
● Hiqni rrotën.

MMMooonnntttiiimmmiii   iii   rrrrrroootttëëësss
Në këtë rast, kushtojini vëmendje drejtimit të 
lëvizjes së gomës ››› fffqqq...   555666.

● Vendoseni rrotën rezervë ose rrotën e 
urgjencës.
● Rrotulloni vidhat e rrotave dhe sigurojini ato 
fort dhe fiksojini me çelësin e vidhës të rrotës.
● Te vidhat e rrotave kundër vjedhjes 
shfrytëzoni adapterin si ndihmë .
● Ulni me kujdes automjetin me vinç*.
● Shtrëngoni të gjitha vidhat në drejtim të 
akrepave të orës me çelësin e rrotave. Gjatë 
kësaj mos shkoni sipas rradhës, por gjithmonë 
ndërroni vidhën e timonit në anën e kundërt.
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● Instaloni kapakët, maskën qendrore të 
rrotave ose mbulesën e plotë të rrotave 
mbrojtëse sipas nevojës ››› fffqqq...   555222.
Vidhat e rrotave duhet të jenë të pastra dhe 
lehtë të kalueshme. Kontrolloni sipërfaqet e 
kontaktit të rrotës dhe boshtit. Sipërfaqet jo të 
rrafshëta duhet ë mënjanohen para montimit 
të rrotës.

MMMooommmeeennnttteee   tttëëë   nnnggguuussshhhtttaaa   rrrrrroootttuuulllllluuueeessseee   tttëëë   vvviiidddhhhaaavvveee   tttëëë
rrrrrroootttëëësss   
Çift rrotullimi i përshkruar i shtrëngimit për 
bulonat e rrotave për shina çeliku dhe aliazh 
të lehta është 111444000   NNNmmm. Menjëherë pas 
zëvendësimit të rrotës, kontrolloni momentin 
rrotullues me një moment rrotullues që 
funksionon pa gabime.

PPPaaarrraaa   ssseee   tttëëë   kkkooonnntttrrrooollllllooonnniii përsëri në momentin 
rrotullues të shtrëngimit duhet të riparohen 
vidhat e rrotave të gërryera dhe të vështira 
për t'u kaluar dhe duhet të pastrohen vidhat e 
qendrës të rrotave.

Asnjëherë mos i lyeni vidhat e rrotave në 
qendrën e rrotave me yndyrë ose vaj. 
Megjithëse vidhat janë shtrënguar në çift 
rrotullues të specifikuar, ato mund të lirohen 
gjatë vozitjes. 

Gomat e drejtimit 

Gomat e profilit drejtues janë krijuar për të lëvizur 
vetëm në një drejtim. Te gomat e profilit të 
drejtuar, muret e gomave janë të shënuara me 
shigjeta. Ju duhet t'i përmbaheni drejtimit të 
caktuar të lëvizjes, vetëm atëherë mund të 
garantohen karakteristikat optimale të lëvizjes në 
lidhje me Aquaplaning, afatin e ruajtjes, zhurmën 
dhe konsumimin.

Nëse sidoqoftë montoni gomën në drejtim të 
kundërt me drejtimin e parashikuar të lëvizjes, 
sigurohuni që të vozisni me kujdes pasi goma nuk 
përdoret më në përputhje me rregulloret. Kjo 
është veçanërisht e rëndësishme në rrugët e 
lagështa. Goma duhet të zëvendësohet sa më 
shpejt që të jetë e mundur ose të montohet në 
drejtimin e duhur të udhëtimit. 

Ndërhyrje shtesë pas ndërrimit 
të rrotës 

●  Aliazhet me metal të lehtë: Përsëri vendosni 
vidhat e rrotës.
●  Aliazhe kallaji: Vendoseni përsëri kapakun 
e rrotës.
●  Vendoseni të gjithë pajisjen për riparim.
●  Në rast se rrota e zëvendësuar nuk futet 
në vrimën rezervë të rrotave, vendoseni mirë 
në bagazh.

● Kontrolloni presionin e gomës në rrotën e 
montuar sa më shpejt që të jetë e mundur.
● Në automjetet me një tregues të kontrollit 
të presionit të gomave, rregulloni presionin e 
gomave dhe mbajeni.
● Momentin rrotullues të vidhave të rrotave 
menjëherë kontrolloni me çelës për rrotullim  
››› fffqqq...   555666. Deri atëherë, vozisni me kujdes.
● Zëvendësoni rrotën e dëmtuar sa më 
shpejt të jetë e mundur. 

Ndërrimi i fshesave të 
xhamit

Poziсioni për servisim i fshirëseve 
të xhamit të përparëm 

Foto 47  Fshirësit e xhamave në pozicion shërbimi.

Sigurohuni që fshesat e fshirësit nuk janë të 
ngrira. 
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Në pozicionin e servisit, dorezat e fshirësit 
të xhamit mund të shkëputen nga xhami i 
përparëm ››› FFFoootttooo   444777.

● Mbyllni kapakun nga hapësira e motorit.
● Aktivizoni ndezjen dhe përsëri 
çaktivizojeni.
● Shtypni poshtë levën e fshirësit të 
xhamit 4  .

Mblidhni përsëri dorezat e fshirësit të 
xhamit para se të vozisni!! Dorezat e 
fshirësit të xhamit kthehen në pozicionin 
fillestar duke përdorur dorezën e fshirësit 
të xhamit. 

Shënim 

● DDDooorrreeezzzaaattt   eee   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt   mmmuuunnnddd   tttëëë   fffuuuttteeennn   nnnëëë
pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn   eee   ssshhhëëërrrbbbiiimmmiiittt   vvveeetttëëëmmm   kkkuuurrr   mmmbbbuuullleeesssaaa   eee
kkkaaapppaaakkkuuuttt   tttëëë   hhhaaapppëëësssiiirrrëëësss   tttëëë   mmmoootttooorrriiittt   ëëëssshhhtttëëë
pppllloootttëëësssiiissshhhttt   eee   mmmbbbyyylllllluuurrr...
● MMMuuunnnddd   tttëëë   pppëëërrrdddooorrrnnniii   pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn   eee   ssshhhëëërrrbbbiiimmmiiittt
ppp...ssshhh...   eeedddhhheee   kkkuuurrr   nnnëëë   dddiiimmmëëërrr   dddëëëssshhhiiirrrooonnniii   tttëëë
mmmbbbrrrooonnniii   xxxhhhaaammmiiinnn   nnngggaaa   nnngggrrriiirrrjjjaaa   mmmeee   nnnjjjëëë
mmmbbbuuullleeesssëëë...   

Ndërrimi i fshesave të xhamit të 
përparëm dhe të pasëm 

Foto 48  Zëvendësimi i fshesave të fshirësve të 
xhamave 

Fshesat e fshirëseve që janë të mbuluara me 
shtresë grafiti montohen në fabrikë. Shtresa e 
grafit përdoret në mënyrë që fshirësi të mund 
t’a fshijë lehtë xhamin. Shtresa e grafitit të 
dëmtuar, ndër të tjera, shkakton një rritje të 
nivelit të zërit kur fshihet xhami.

Kontrolloni rregullisht gjendjen e fshirësve.
NNNëëëssseee   fffllleeetttëëëttt   eee   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt   gggëëërrrvvviiissshhhtttiiinnn   xxxhhhaaammmiiinnn, në 
rast të konsumimit ato duhet të 
zëvendësohen ose pastrohen në rast të 
papastërtisë ›››  .
Nëse kjo nuk e zgjidh problemin, mund t'ju 
duhet të lëvizni këndin e montimit të levës së 
fshirësit. Në këtë rast kërkoni shërbim 
profesional për kontrollo dhe instalim të 
dorezave të fshirësit.

Fshesat e dëmtuara i fshirësit duhet të 
zëvendësohet menjëherë. Ato janë të 
disponueshme në shërbimin profesional.

NNNgggrrriiinnniii   dddooorrreeezzzaaattt   eee   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt   tttëëë   xxxhhhaaammmiiittt   tttëëë
pppëëërrrpppaaarrrëëëmmm   dddhhheee   hhhaaapppnnniii...
● Zhvendosni fshirësit e xhamave në 
pozicionin e shërbimit. ››› fffqqq...   555666   .
● Mbani dorezat e fshirësit të xhamave 
vetëm në përforсuesin e fshesës të fshirësit.

PPPaaassstttrrriiimmmiii   iii   fffssshhheeesssaaavvveee   tttëëë   fffssshhhiiirrrëëësssvvveee   tttëëë   xxxhhhaaammmaaavvveee
● Ngrini dorëzat e fshirësve të xhamave.
● Hiqni me kujdes pluhurin dhe papastërtitë 
nga fshirësit e xhamave me një leckë të butë.
● Në rast të papastërtive më të mëdha, 
pastroni me kujdes fshesat e fshirësve të 
xhamave me një sfungjer ose leckë ›››  .

ZZZëëëvvveeennndddëëësssiiimmmiii   iii   fffssshhheeesssaaavvveee   tttëëë   fffssshhhiiirrrëëësssvvveee   tttëëë
xxxhhhaaammmaaavvveee
● Ngrini dorezat e fshirësit të xhamit të 
përparëm dhe  hapni .
● Butoni për zhbllokim ››› FFFoootttooo   444888 1  mbajeni 
të shtypur dhe në të njëjtën kohë tërhiqni 
fshesën e fshirësit të xhamit në drejtim të 
shigjetës. »»»
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● Fshesën e re të fshirësve të xhamave mmmeee
tttëëë   nnnjjjëëëjjjtttëëënnn   gggjjjaaatttëëësssiii   dddhhheee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannncccëëë, 
vendoseni në dorezën e fshirësit të xhamit 
derisa të fiksohet.
● Mblidheni dorëzën e fshirësit të xhamit të 
përparëm.

ZZZëëëvvveeennndddëëësssiiimmm   iii   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt   tttëëë   xxxhhhaaammmiiittt   tttëëë   pppaaasssëëëmmm
● Ndani dorezën e fshirësit të xhamave nga 
dritarja e pasme.
● Tërhiqeni fshesën në mes të mbajtësit. 
Mbajeni fort dorëzën e fshirësit të xhamave.
● Shtypni fshesën e re të fshirësit (të njëjtën 
gjatësi dhe model) në kushinetin e levës së 
fshirësit. Mbajeni fort dorëzën e fshirësit të 
xhamave në fundin e sipërm.
● Ulni dorëzën e fshirësit në xhamin e 
pasmë. 

VËMENDJE 

FFFssshhhiiirrrëëëssseeettt   eee   vvvjjjeeetttëëërrruuuaaarrraaa   dddhhheee   tttëëë   nnndddoootttuuurrraaa
zzzvvvooogggëëëlllooojjjnnnëëë   ssshhhiiikkkuuueeessshhhmmmëëërrriiinnnëëë   dddhhheee   rrrrrriiisssiiinnn
rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   eee   dddëëëmmmtttiiimmmiiittt   tttëëë   pppaaannneeevvvooojjjssshhhëëëmmm   dddhhheee
tttëëë   rrrëëënnndddëëë...
●  ZZZëëëvvveeennndddëëësssooonnniii   fffssshhheeesssaaattt   eee   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt   sssaaa
hhheeerrrëëë   qqqëëë   dddëëëmmmtttooohhheeennn   dddhhheee   kkkooonnnsssuuummmooohhheeennn   ooossseee
nnnëëëssseee   nnnuuukkk   eee   pppaaassstttrrrooojjjnnnëëë   mmmëëë   xxxhhhaaammmiiinnn   eee
dddrrriiitttaaarrreeesss...   

KUJDES 

● FFFssshhheeesssaaattt   eee   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt   tttëëë   dddëëëmmmtttuuuaaarrr   ooossseee   tttëëë
nnndddoootttuuurrr   mmmuuunnnddd   tttëëë   gggëëërrrvvviiissshhhtttiiinnn   xxxhhhaaammmiiinnn   eee
dddrrriiitttaaarrreeesss...
● PPPaaassstttrrruuueeesssiiittt   qqqëëë   pppëëërrrmmmbbbaaajjjnnnëëë   tttrrreeetttëëësss,,,
sssfffuuunnngggjjjeeerrr tttëëë   fffooorrrtttëëë   dddhhheee   ssseeennndddeee   tttëëë   tttjjjeeerrraaa   mmmeee
ttteeehhheee   tttëëë mmmppprrreeehhhtttaaa   gggjjjaaatttëëë   pppaaassstttrrriiimmmiiittt   dddëëëmmmtttooojjjnnnëëë
ssshhhtttrrreeesssëëënnn eee   gggrrraaafffiiitttiiittt   nnnëëë   fffssshhheeesssëëënnn   eee   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt...
● MMMooosss   pppaaassstttrrrooonnniii   xxxhhhaaammmaaattt   eee   dddrrriiitttaaarrreeevvveee   mmmeee
kkkaaarrrbbbuuurrraaannnttt,,,   pppaaassstttrrruuueeesss   mmmaaannniiikkkyyyrrriii   ooossseee   lllëëënnngggjjjeee
tttëëë nnngggjjjaaassshhhmmmeee...
● NNNëëëssseee   kkkaaa   aaakkkuuullllll,,,   sssiiiggguuurrrooohhhuuunnniii   nnnëëëssseee   fffssshhheeesssaaattt   eee
fffssshhhiiirrrëëësssvvveee      jjjaaannnëëë   tttëëë   nnngggrrriiirrraaa   pppaaarrraaa   ssseee   tttëëë   nnndddiiizzznnniii
fffssshhhiiirrrëëësssiiittt!!!   NNNëëëssseee   gggjjjaaatttëëë   ttteeemmmpppeeerrraaatttuuurrraaavvveee   tttëëë
uuullltttaaa ssshhhuuuhhheeettt   aaauuutttooommmjjjeeetttiii,,,   mmmuuunnnddd   ttt’’’uuu   nnndddiiihhhmmmooojjjëëë
pppooozzziiiсссiiiooonnniii   pppëëërrr   ssseeerrrvvviiisssiiimmm   iii   fffssshhhiiirrrëëëssseeevvveee   tttëëë
xxxhhhaaammmiiittt tttëëë   pppëëërrrpppaaarrrëëëmmm   ›››››››››   fffqqq...   555666...   

KUJDES 

●  PPPëëërrr   tttëëë   pppaaarrraaannndddaaallluuuaaarrr   dddëëëmmmtttiiimmmiiinnn   eee
kkkaaapppaaakkkuuuttt   nnngggaaa   pppjjjeeesssaaa   eee   hhhaaapppëëësssiiirrrëëësss   tttëëë
mmmoootttooorrriiittt   dddhhheee   dddooorrreeezzzaaattt   eee   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt,,,   uuulllnnniii
dddooorrreeezzzaaattt   eee   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt   tttëëë   pppëëërrrpppaaarrrmmmëëë   vvveeetttëëëmmm   nnnëëë
pppooozzziiiccciiiooonnniiinnn   eee   ssseeerrrvvviiisssiiittt...
●  MMMbbbllliiidddhhhnnniii   pppëëërrrsssëëërrriii   dddooorrreeezzzaaattt   eee   fffssshhhiiirrrëëësssiiittt   tttëëë
xxxhhhaaammmiiittt   pppaaarrraaa   ssseee   tttëëë   vvvooozzziiisssnnniii!!!!!!...   

Ndihmë gjatë nisjes

Kabëll ndihmës gjatë nisjes 

Kablli ndihmës i nisjes duhet të ketë një 
seksion kryq të mjaftueshëm.

Nëse motori nuk ndizet sepse bateria e 
automjetit është bosh, mund të përdorni 
baterinë e një automjeti tjetër për t'a 
ndezur.

Për ndihmë gajtë ndezjes ju nevojitet një 
kkkaaabbbëëëllllll   nnndddiiihhhmmmëëësss   fffiiilllllleeessstttaaarrr   sssiiipppaaasss   DDDIIINNN   777222555555333
(Ndiqni udhëzimet e prodhuesit të kabllit). 
Seksioni kryq i linjës në automjetet me 
motor benzinë duhet të jetë së paku 25 
mm2 dhe në automjetet me motor dizel të 
paktën 35 mm2. 

Shënim 

● NNNuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   kkkeeetttëëë   kkkooonnntttaaakkkttt   mmmiiidddiiisss
aaauuutttooommmjjjeeettteeevvveee,,,   pppëëërrrnnndddrrryyyssshhheee   eeennneeerrrgggjjjiiiaaa   eeellleeekkktttrrriiikkkeee
mmmuuunnnddd   tttëëë   rrrrrrjjjeeedddhhhëëë   tttaaassshhhmmmëëë   kkkuuurrr   llliiidddhhh   pppooollliiinnn   pppooozzziiitttiiivvv...
● BBBaaattteeerrriiiaaa   eee   ssshhhkkkaaarrrkkkuuuaaarrr   ddduuuhhheeettt   tttëëë   jjjeeetttëëë   eee   llliiidddhhhuuurrr   sssiiiççç
ddduuuhhheeettt   mmmeee   sssiiisssttteeemmmiiinnn   eeellleeekkktttrrriiikkk   tttëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt...   
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Ndihmë gjatë nisjes: Përshkrim 

Foto 49  Skema e lidhjes për automjetet pa 
sistemin Start-Stop.

Foto 50  Skema e lidhjes për automjetet pa 
sistemin Start-Stop 

KKKaaabbbëëëllllll   nnndddiiihhhmmmëëësss   gggjjjaaatttëëë   nnniiisssjjjeeesss
Fikni ndezjen e të dy automjeteve
››› .

Njëri fund i kabllos të kuqe ndihmëse për 
ndezje lidheni me polin pozitiv  +  të

1.

2. 

automjetit me bateri të zbrazur  A
››› FFFoootttooo   444999.
Fundin tjetër të kabllos të kuqe ndihmëse 
për ndezje lidheni me polin pozitiv  + të 
automjetit që ka nevojë për energji 
elektrike  B  .
Te automjetet pa sistem start stop: njëri 
fund i kabllos të zezë për ndihmë gjatë 
ndezjes lidheni me polin negativ –  të 
automjetit që jep energji elektrike  B
››› FFFoootttooo   444999.
Te automjetet me sistem start stop: njërin 
fund të kabllos të zezë për ndihmë gjatë 
ndezjes X lidheni me një lidhje të 
përshtatshme toke, në një pjesë të ngurtë 
metalike të fiksuar në bllokun e motorit 
ose në vetë bllokun e motorit  ››› FFFoootttooo   555000.
Fundin tjetër të kabllos të zezë për ndihmë 
gjatë ndezjes X  në automjet me bateri të 
shkarkuar, bashkojeni atë në një pjesë 
metalike të fiksuar në bllokun e motorit, 
një pjesë të ngurtë metalike ose në vetë 
bllokun e motorit, por sa më larg që të 
jetë e mundur nga bateria A  .
Vendosni kabllon në mënyrë që të mos 
mund të kapet nga pjesët rrotulluese.

NNNdddeeezzzjjjeee
Ndezni motorin e automjetit që jep 
energji elektrike dhe lëreni të funksionojë 
i lirë. 

3.

4a. 

4b. 

5. 

6. 

7. 

Ndizni motorin e automjetit me një bateri 
të shkarkuar dhe prisni 2 deri në 3 minuta 
derisa motori të ndizet.

HHHeeeqqqjjjaaa   eee   kkkaaabbblllllliiittt   nnndddiiihhhmmmëëësss   gggjjjaaatttëëë   nnndddeeezzzjjjeeesss
Para se të shkëputni  kabllon ndihmëse 
të nisjes, fikni dritën e vozitjes nëse është 
e ndezur  ndihmës.
Në automjetin me baterinë e shkarkuar, 
ndizni ventiluesin e ngrohjes dhe 
nxemjen e xhamit të pasmë, duke hequr 
kështu tensionet maksimale që ndodhin 
gjatë shkëputjes.
Në një motor që punon, shkëputni 
kabllon saktësisht në rradhën e kundërt 
siç përshkruhet më sipër.

Duke vepruar kështu, sigurohuni që pincat e 
lidhura të kenë kontakt të mjaftueshëm 
metalik me shtyllat.
Ndaloni procesin e nisjes pas 10 sekondash 
nëse motori nuk ndizet dhe provoni përsëri 
pas rreth një minute. 

VËMENDJE 

● KKKuuussshhhtttooojjjiiinnniii   vvvëëëmmmeeennndddjjjeee   ssshhhëëënnniiimmmeeevvveee
pppaaarrraaalllaaajjjmmmëëërrruuueeessseee kkkuuurrr   pppuuunnnooonnniii   nnnëëë   hhhaaapppëëësssiiirrrëëënnn   eee
mmmoootttooorrriiittt
● BBBaaattteeerrriiiaaa   eee   fffuuurrrnnniiizzziiimmmiiittt   mmmeee   eeennneeerrrgggjjjiii   ddduuuhhheeettt   tttëëë
kkkeeetttëëë   tttëëë nnnjjjëëëjjjtttiiinnn   ttteeennnsssiiiooonnn   (((111222   VVV)))   dddhhheee   tttëëë   nnnjjjëëëjjjtttëëënnn » 

8. 

9.

10. 

11. 
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kkkaaapppaaaccciiittteeettt (((ssshhhiiihhh   gggjjjuuurrrmmmëëënnn   eee   bbbaaattteeerrriiisssëëë)))   sssiii   dddhhheee
bbbaaattteeerrriiiaaa   eee   zzzbbbrrraaazzzuuurrr...   PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee   eeekkkzzziiissstttooonnn
rrrrrreeezzziiikkkuuu   iii   ssshhhpppëëërrrttthhhiiimmmiiittt!!!

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   eee   fffiiillllllooonnniii   nnndddiiihhhmmmëëënnn   nnnëëëssseee
bbbaaattteeerrriiiaaa   ëëëssshhhtttëëë   eee   nnngggrrriiirrrëëë   ---   rrrrrreeezzziiikkk   ssshhhpppëëërrrttthhhiiimmmiii!!!
EEEkkkzzziiissstttooonnn   gggjjjiiittthhhaaassshhhtttuuu   rrrrrreeezzziiikkkuuu   nnngggaaa   dddjjjeeegggiiiaaa   eee
rrrrrrjjjeeedddhhhjjjeeesss   tttëëë   aaaccciiidddiiittt   tttëëë   bbbaaattteeerrriiisssëëë...   ZZZëëëvvveeennndddëëësssooonnniii
bbbaaattteeerrriiinnnëëë   eee   nnngggrrriiirrrëëë...

● MMMbbbaaannniii   bbbuuurrriiimmmeeettt   eee   nnndddeeezzzjjjeeesss   (((dddrrriiitttëëë   tttëëë   hhhaaapppuuurrr,,,
ccciiigggaaarrreee   qqqëëë   dddiiigggjjjeeennn)))   lllaaarrrggg   bbbaaattteeerrriiivvveee...   PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee
eeekkkzzziiissstttooonnn   rrrrrreeezzziiikkkuuu   iii   ssshhhpppëëërrrttthhhiiimmmiiittt!!!

● NNNdddiiiqqqnnniii   uuudddhhhëëëzzziiimmmeeettt   eee   ppprrrooodddhhhuuueeesssiiittt   pppëëërrr
pppëëërrrdddooorrriiimmm   tttëëë   kkkaaabbbllllllooosss   pppëëërrr   nnniiisssjjjeee...

● MMMooosss   eee   llliiidddhhhnnniii   kkkaaabbbllllllooonnn   nnneeegggaaatttiiivvveee   mmmeee
aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   tttjjjeeetttëëërrr   dddiiirrreeekkkttt   mmmeee   ttteeerrrmmmiiinnnaaallliiinnn
nnneeegggaaatttiiivvv   tttëëë   bbbaaattteeerrriiisssëëë   sssëëë   ssshhhkkkaaarrrkkkuuuaaarrr...   SSShhhkkkëëënnndddiiijjjaaattt
mmmuuunnnddd   tttëëë   nnndddeeezzziiinnn   gggaaazzziiinnn   qqqëëë   dddeeelll   nnngggaaa   bbbaaattteeerrriiiaaa   ---
rrrrrreeezzziiikkk   ssshhhpppëëërrrttthhhiiimmmiii!!!

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   eee   llliiidddhhhnnniii   kkkaaabbbllllllooonnn   nnneeegggaaatttiiivvveee
mmmeee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   tttjjjeeetttëëërrr   nnnëëë   pppjjjeeesssëëë   tttëëë   sssiiisssttteeemmmiiittt   tttëëë
kkkaaarrrbbbuuurrraaannntttiiittt   ooossseee   llliiinnnjjjaaavvveee   tttëëë   fffrrreeennniiimmmiiittt...

● PPPiiinnncccaaattt   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   ttt’’’iii   ppprrreeekkkiiinnn   ssshhhtttyyyllllllaaattt...   PPPëëërrr   mmmëëë
ttteeepppëëërrr,,,   kkkaaabbblllllliii   iii   bbbaaassshhhkkkaaannngggjjjiiitttuuurrr   nnnëëë   ssshhhtttyyyllllllëëënnn
pppooozzziiitttiiivvveee   tttëëë   bbbaaattteeerrriiisssëëë   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   bbbiiieee   nnnëëë
kkkooonnntttaaakkkttt   mmmeee   pppjjjeeesssëëëttt   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   qqqëëë   pppëëërrrçççooojjjnnnëëë
eeennneeerrrgggjjjiii   eeellleeekkktttrrriiikkkeee   ---   rrrrrreeezzziiikkk   nnngggaaa   qqqaaarrrkkkuuu   iii
ssshhhkkkuuurrrtttëëërrr!!!

● VVVeeennndddooosssnnniii   kkkaaabbbllllllooonnn   nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   qqqëëë   tttëëë   mmmooosss
mmmuuunnnddd   tttëëë   kkkaaapppeeettt   nnngggaaa   pppjjjeeesssëëëttt   rrrrrroootttuuulllllluuueeessseee   tttëëë
mmmoootttooorrriiittt...   

● MMMooosss   uuu   pppëëërrrkkkuuulllnnniii   mmmbbbiii   bbbaaattteeerrriiinnnëëë   ---   rrrrrreeezzziiikkk   nnngggaaa
lllëëënnndddiiimmmeeettt!!!   

Shënim 

AAAuuutttooommmjjjeeettteeettt   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   ppprrreeekkkeeennn,,,   pppëëërrrnnndddrrryyy---
ssshhheee   gggjjjaaatttëëë   llliiidddhhhjjjeeesss   rrrrrryyymmmaaa   mmmuuunnnddd   tttëëë   rrrrrrjjjeeedddhhhëëë
nnnëëë   pppooollliiinnn   pppooozzziiitttiiivvv...   

Tërheqje dhe nisje me 
tërheqje

Hyrje në temë 

NNNiiisssjjjeee   mmmeee   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee do të thotë të ndizet motori, 
derisa automjeti tërhiqet nga ana e një 
automjeti tjetër.

TTTëëërrrhhheeeqqqjjjeee   dddooo   tttëëë   ttthhhoootttëëë, me një automjet të 
tërhiqet një automjet tjetër që nuk është në 
mundësi të kyçet në komunikaсion.

Gjithmonë respektoni dispozitat ligjore në 
lidhje me tërheqjen dhe nisjen e tërheqjes.

PPPëëërrr   aaarrrsssyyyeee   ttteeekkknnniiikkkeee   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë
tttëëërrrhhhiiiqqqeeettt   nnnëëëssseee   bbbaaattteeerrriiiaaa   ëëëssshhhtttëëë   zzzbbbrrraaazzzuuurrr...   NNNëëë
vvveeennnddd   tttëëë   kkkëëësssaaajjj   ddduuuhhheeettt   tttëëë   aaapppllliiikkkooohhheeettt   nnndddiiihhhmmmaaa
pppëëërrr   nnniiisssjjjeeennn ››››››››› fffqqq   555888.

Rimorkimi i automjeteve me Access 
Keyless lejohet vetëm me ndezjen e 
aktivizuar! 

Bateria 12 volt është e zbrazët nëse 
automjeti tërhiqet me motorin e fikur dhe 
ndezjen e aktivizuar. Në varësi të gjendjes 
së ngarkimit të baterisë, rënia e tensionit 
mund të jetë aq e madhe vetëm pas disa 
minutash saqë të gjithë konsumatorët 
elektrikë të automjetit do të dështojnë, 
p.sh. sinjalizuesit te automjetet me 
Access Keyless mund t’a bllokojnë 
timonin ››› .

VËMENDJE 

NNNjjjëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   pppaaa   eeennneeerrrgggjjjiii   eeellleeekkktttrrriiikkkeee   nnnuuukkk
ddduuuhhheeettt   tttëëë   tttëëërrrhhhiiiqqqeeettt   kkkuuurrrrrrëëë...

● GGGjjjaaatttëëë   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss,,,   nnndddeeezzzjjjaaa   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë
fffiiikkkeeettt   pppëëërrrmmmeeesss   bbbuuutttooonnniiittt   pppëëërrr   nnniiisssjjjeee...   PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee,,,
bbblllllloookkkiiimmmiii   eeellleeekkktttrrrooonnniiikkk   nnnëëë   tttiiimmmooonnn   mmmuuunnnddd   tttëëë
rrreeeaaagggooojjjëëë   dddhhheee   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   nnnuuukkk   dddooo   tttëëë   jjjeeetttëëë   nnnëëë
gggjjjeeennndddjjjeee   tttëëë   dddrrreeejjjtttooohhheeettt...   KKKjjjooo   mmmuuunnnddd   tttëëë   rrreeezzzuuullltttooojjjëëë
nnnëëë   nnnjjjëëë   aaakkksssiiidddeeennnttt,,,   lllëëënnndddiiimmm   ssseeerrriiiooozzz   dddhhheee   hhhuuummmbbbjjjeee
tttëëë   kkkooonnntttrrrooolllllliiittttttëëë   aaauuutttooojjjeeetttiiittt...

● NNNëëëssseee   kkkaaa   nnnjjjëëë   nnndddëëërrrppprrreeerrrjjjeee   tttëëë   eeennneeerrrgggjjjiiisssëëë
gggjjjaaatttëëë   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss,,,   ddduuuhhheeettt   mmmeeennnjjjëëëhhheeerrrëëë   tttëëë
nnndddaaalllooonnniii   ppprrroooccceeesssiiinnn   eee   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss   dddhhheee   tttëëë
kkkëëërrrkkkooonnniii   nnndddiiihhhmmmëëë   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleee...   

VËMENDJE 

KKKuuurrr   fffiiillllllooonnniii   mmmeee   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee,,,   mmmëëënnnyyyrrraaa   eee   vvvooozzziiitttjjjeeesss
dddhhheee   eee fffrrreeennniiimmmiiittt   tttëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   nnndddrrryyyssshhhooonnn
ssshhhuuummmëëë...   PPPëëërrr   tttëëë zzzvvvooogggëëëllluuuaaarrr   rrrrrreeezzziiikkkuuunnn   eee
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aaakkksssiiidddeeennntttiiitttlllëëënnndddiiimmmeeevvveeetttëëë   rrrëëënnndddaaa,,,   rrreeessspppeeekkktttooonnniii:::
● SSSiii   ssshhhooofffeeerrr   iii   nnnjjjëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   qqqëëë   tttëëërrrhhhiiiqqqeeettt:::

––– FFFrrreeennniiimmmiii   kkkëëërrrkkkooonnn   nnndddjjjeeessshhhëëëmmm   mmmëëë   ssshhhuuummmëëë
fffooorrrcccëëë   nnnëëë   pppeeedddaaallleee   ssseeepppssseee   pppëëërrrfffooorrrcccuuueeesssiii   iii
fffooorrrcccëëësss   sssëëë   fffrrreeennniiimmmiiittt   nnnuuukkk   fffuuunnnkkksssiiiooonnnooonnn...
KKKiiinnniii   kkkuuujjjdddeeesss   tttëëë   mmmooosss   gggooodddiiitttnnniii   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn
qqq[[[   tttëëërrrhhhiiiqqqeeettt...

––– JJJuuu   ddduuuhhheeettt   mmmëëë   ssshhhuuummmëëë   eeennneeerrrgggjjjiii   pppëëërrr   tttëëë
dddrrreeejjjtttuuuaaarrr   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   ssseeepppssseee   tttiiimmmooonnniii   nnnuuukkk
fffuuunnnkkksssiiiooonnnooonnn   kkkuuurrr   mmmoootttooorrriii   ëëëssshhhtttëëë   nnnëëë   pppuuunnnëëë...

● SSSiii   ssshhhooofffeeerrr   iii   nnnjjjëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   qqqëëë   tttëëërrrhhheeeqqq:::
––– SSShhhtttooonnniii   gggaaazzz   mmmeee   kkkuuujjjdddeeesss   dddhhheee

gggrrraaaddduuuaaallliiissshhhttt...
––– SSShhhmmmaaannngggnnniii   mmmaaannnooovvvrrraaattt   eee   fffrrreeennniiimmmiiittt   tttëëë

pppaaappprrriiitttuuurrr   dddhhheee   tttëëë   vvvooozzziiitttjjjeeesss...
––– FFFrrreeennnooonnniii   mmmëëë   hhheeerrrëëëttt   ssseee   zzzaaakkkooonnniiissshhhttt   dddhhheee

jjjeeepppnnniii   mmmëëë   pppaaakkk   ppprrreeesssiiiooonnn   nnnëëë   pppeeedddaaallliiinnn   eee
fffrrreeennnaaavvveee...   

KUJDES 

●  PPPëëërrr   tttëëë   mmmooosss   eee   dddëëëmmmtttuuuaaarrr   aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn,,,
ppp...ssshhh...    nnngggjjjyyyrrrëëënnn,,,    hhhiiiqqqnnniii    mmmeee   kkkuuujjjdddeeesss   dddhhheee
mmmooonnntttooonnniii    kkkaaapppaaakkkuuunnn   eee   gggaaannnxxxhhhëëësss   pppëëërrr
tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee...
●  LLLëëënnndddaaa   dddjjjeeegggëëëssseee   eee   dddjjjeeeggguuurrr   mmmuuunnnddd   tttëëë
hhhyyyjjjëëë   nnnëëë   kkkaaatttaaalll iiizzzaaatttooorrr   gggjjjaaatttëëë   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss
dddhhheee   tttaaa   dddëëëmmmtttooojjjëëë   aaatttëëë...    

Shënime për vozitjen me tërheqje 

NNNëëë   pppëëërrrgggjjjiiittthhhëëësssiii,,,   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   nnniiisss
mmmeee tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee...   NNNëëë   vvveeennnddd   tttëëë   kkkëëësssaaajjj   ddduuuhhheeettt   tttëëë
aaapppllliiikkkooohhheeettt nnndddiiihhhmmmaaa   pppëëërrr   nnniiisssjjjeeennn ›››››››››   fffqqq   555888...

Për shkaqe teknike, këto automjete nnnuuukkk   mmmuuunnnddd 
të tërhiqen:

● Automjete me levë automatike.
● Kur bateria 12 volt shkarkohet, sepse në 
automjetet me sistemin e fikjes dhe ndezjes 
Access Keyless, është e bllokuar kolona e 
drejtimit dhe nuk mund të fiken as frena 
elektronike e parkimit dhe as bllokimi 
elektronik i kolonës së drejtimit, nëse ai është i 
aktivizuar.
● Kur bateria shkarkohet, nuk është i 
garantuar funksionimi i saktë i pajisjeve 
të menaxhimit të motorit .

NNNëëëssseee   eeennndddeee   ëëëssshhhtttëëë   eee   nnneeevvvooojjjssshhhmmmeee   tttëëë   nnniiisssnnniii
aaauuutttooommmjjjeeetttiiinnn   mmmeee   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee   (((vvveeetttëëëmmm   ttteee   llleeevvvaaattt
mmmaaannnuuuaaallleee))):::
● Vendosni 2. ose 3. shkallë.
● Mbajeni tufën e shtypur.
● Aktivizoni ndezjen dhe sinjalizuesit në të dy 
automjetet.
● Nëse të dy automjetet janë në lëvizje, 
lëshoni pedalin e tufës.
● Sapo të ndizet motori, shtypni pedalin e 
tufës dhe hiqeni atë nga ingranazhi për të 

shmangur përplasjen me automjetin që 
tërheq. 

KUJDES 

● LLLëëënnndddaaa   dddjjjeeegggëëëssseee   eee   dddjjjeeeggguuurrr   mmmuuunnnddd   tttëëë   hhhyyyjjjëëë   nnnëëë
kkkaaatttaaallliiizzzaaatttooorrr   gggjjjaaatttëëë   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss   dddhhheee   tttaaa   dddëëëmmmtttooojjjëëë   aaatttëëë...   

● RRRrrruuugggaaa   eee   nnniiisssjjjeeesss   qqqëëë   nnneeevvvooojjjiiittteeettt   pppëëërrr   tttëëë   nnndddeeezzzuuurrr
mmmoootttooorrriiinnn   nnnuuukkk   ddduuuhhheeettt   tttëëë   kkkaaalllooojjjëëë   555000   mmm,,,
pppëëërrrnnndddrrryyyssshhheee   eeekkkzzziiissstttooonnn   rrrrrreeezzziiikkkuuu   iii   dddëëëmmmtttiiimmmiiittt   tttëëë
kkkaaatttaaallliiizzzaaatttooorrriiittt...

Shënim 

NNNiiisssjjjaaa   eee   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss   ëëëssshhhtttëëë   eee   mmmuuunnnddduuurrr   vvveeetttëëëmmm
nnnëëëssseee   fffrrreeennnaaa   eeellleeekkktttrrrooonnniiikkkeee   eee   pppaaarrrkkkiiimmmiiittt   dddhhheee   nnnëëë
rrraaasssttt   tttëëë   cccaaakkktttuuuaaarrr   bbbrrraaavvvaaa   eeellleeekkktttrrrooonnniiikkkeee   eee
dddiiifffeeerrreeennncccëëësss   ëëëssshhhtttëëë   eee   fffiiikkkuuurrr...   NNNëëë   rrraaasssttt   tttëëë   nnnjjjëëë
aaauuutttooommmjjjeeetttiii   pppaaa   eeennneeerrrgggjjjiii   eeellleeekkktttrrriiikkkeee   ooossseee   nnnëëë   rrraaasssttt   tttëëë
nnnjjjëëë   dddeeefffeeekkktttiii   eeellleeekkktttrrriiikkk,,,   mmmoootttooorrriii   ddduuuhhheeettt   tttëëë   nnndddiiizzzeeettt
mmmeee   nnnjjjëëë   kkkaaabbbëëëllllll   nnndddiiihhhmmmëëësss   pppëëërrr   nnniiisssjjjeee   pppëëërrr   tttëëë
aaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr   fffrrreeennnëëënnn   eeellleeekkktttrrrooonnniiikkkeee   tttëëë   pppaaarrrkkkiiimmmiiittt
dddhhheee   bbblllllloookkkiiimmmiiinnn   eeellleeekkktttrrrooonnniiikkk   tttëëë   dddiiifffeeerrreeennncccëëësss...   

Shënime për tërheqje 

Tërheqja kërkon një stërvitje, 
veçanërisht kur përdorni një litar 
tërheqës. Të dy shoferët duhet të jenë të 
vetëdijshëm për vështirësitë nëgjatë 
tërheqjes. Për këtë arsye, shoferët pa 
përvojë nuk duhet të tërheqin. 
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Duhet patur kujdes që të mos shkaktohen 
shtytje ose përplasje të palejuara gjatë
tërheqjes. Kur manovroni gjatë tërheqjes 
në rrugë të asfaltuar, ekziston gjithmonë
rreziku i mbingarkesës së pjesëve të
fiksimit.

Ndryshimi i drejtimit mund të shfaqet në
automjetin tërheqës gjatë tërheqjes,  edhe 
nëse janë të ndezura sinjalet 
paralajmëruese. Për ta bërë këtë, leva e 
sinjalizuesit gjatë ndezjes të aktivizuar 
duhet të aktivizohet në drejtimin e duhur 
Sinjalizuesit duhet të fiken gjatë aktivizimit. 
Sapo leva e sinjalizuesit të kthehet në
pozicionin e saj origjinal, sinjalizuesit ndizen 
përsëri automatikisht.

Shofer i një automjeti që tërhiqet:
● Lëreni ndezjen të aktivizuar në mënyrë që
kolona e drejtimit të mos bllokohet, frena 
elektronike e parkimit të mos çaktivizohet 
dhe sinjalizuesit  dhe fshirësi i xhamit të
përparmë të funksionojnë.
● Ju duhet më shumë energji për të
drejtuar automjetin sepse servo-timoni nuk 
funksionon kur motori është në punë.
● Frenimi kërkon ndjeshëm më shumë forcë
në pedale sepse përforcuesi i forcës së
frenimit nuk funksionon. Shmangni 
përplasjet me automjetin që tërheq. 

● Ndiqni informacionin dhe shënimet në
udhëzimet e përdorimit për automjetin që
tërhiqet

Shofer i një automjeti që tërheq:
● Shtoni gaz me kujdes dhe gradualisht. 
Shmangni manovra të papritura.
● Frenoni më herët se zakonisht dhe jepni 
më pak presion në pedalin e frenave.
● Ndiqni informacionin dhe shënimet në
udhëzimet e përdorimit për automjetin që
tërhiqet

Shufër tërheqëse
Shufra tërheqëse është më i sigurt dhe 
shmanget dëmtimi i automjetit. Ju duhet të
përdorni një litar tërheqës vetëm nëse nuk 
keni një shufër tërheqëse.

Litari tërheqës duhet të jetë elastik për të
mbrojtur të dy automjetet. Përdorni një
litar me fibra sintetike ose një litar të bërë
nga një material i ngjashëm elastik.

Lidhni litarin ose shufrën tërheqëse 
ekskluzivisht në pajisjen e ganxhës për 
tërheqje ose rimorkios të parashikuar për 
atë qëllim.

Nëse automjeti është i pajisur nga 
fabrika me pajisje për rimorkio, tërheqja 
me njëshufër për tërheqje lejohet vetëm 
nëse shufra është e ndërtuar posaçërisht  

për të vendodur pajisjen e rimorkimit.

Tërheqja e automjetit:
 Kontrolloni nëse automjeti mund të
tërhiqet››› fq. 63, Kur rimorkimi i 
automjetit nuk është i lejuar?.

Automjeti mund të tërhiqet normalisht me 
një shufër tërheqëse ose litar tërheqës ose 
me një ganxhë të përparme ose të pasme 
të ngritur.

● Aktivizim i ndezjes.
● Lëvizni dorëzë e levës në pozicionin 
neutral ose dorëzën e levës në pozicionin 
e vozitjes N.
● Në asnjë rrethanë automjeti nuk duhet të
tërhiqet me shpejtësi mbi 50 km / orë (30 
mph).
● Automjeti mund të tërheq 50 km.
● Kur përdorni një automjet shërbimi 
maune, automjetet me levë automatike 
mund të tërhiqen vetëm me rrotat e 
përparme të ngritura.

Rimorkimi i automjeteve me të gjitha 
rrotat (4Drive)
Automjetet me të gjitha rrotat (4Drive) 
mund të tërhiqen me një kabllo ose shufër 
tërheqëse. Nëse automjeti tërhiqet me rrotat 
e përparme ose të pasme të ngritura 
motori duhet të fiket pasi përndryshe 
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boshti i drejtimit mund të dëmtohet.

Kur nuk është i lejuar rimorkimi i 
automjetit?

● Nëse për shkak të një defekti mungon 
vaji në levë.
● Nëse bateria është zbrazur sepse 
drejtimi është ende i bllokuar dhe në këtë 
rast nuk mund të fiken as frena elektronike 
e parkimit dhe as brava elektronike e 
timonit
● Nëse automjeti duhet të tërhiqet më 
shumë se 50 km.
● Nëse p.sh. pas një aksidenti nuk është e 
garantuar që rrotat të rroullohen në 
mënyrë të duhur ose që timoni është duke 
punuar.

GGGjjjaaatttëëë   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss   tttëëë   nnnjjjëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   tttjjjeeetttëëërrr:::
● Respektoni dispozitat ligjore.
● Ndiqni udhëzimet në udhëzuesin e 
përdorimit kur tërhiqni automjete të tjera. 

KUJDES 

NNNëëëssseee   pppëëërrr   ssshhhkkkaaakkk   tttëëë   nnnjjjëëë   dddeeefffeeekkktttiii ,,,    llleeevvvaaa
eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt   tttuuuaaajjj    nnnuuukkk   kkkaaa   mmmëëë
llluuubbbrrriiifff iiikkkaaannnttt,,,    aaauuutttooommmjjjeeetttiii    mmmuuunnnddd   tttëëë
tttëëërrrhhhiiiqqqeeettt   vvveeetttëëëmmm   mmmeee   rrrrrroootttaaa   tttëëë   nnngggrrriiitttuuurrraaa
tttëëë   dddrrreeejjjttt iiimmmiiittt,,,    dddmmmttthhh   mmmeee   nnnjjjëëë
tttrrraaannnssspppooorrrtttuuueeesss   ooossseee   rrriiimmmooorrrkkkiiiooo   ssspppeeeccciiiaaallleee...    

Shënim 

NNNiiisssjjjaaa   eee   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss   ëëëssshhhtttëëë   eee   mmmuuunnnddduuurrr   vvveeetttëëëmmm   nnnëëëssseee
fffrrreeennnaaa   eeellleeekkktttrrrooonnniiikkkeee   eee   pppaaarrrkkkiiimmmiiittt   dddhhheee   nnnëëë   rrraaasssttt   tttëëë
cccaaakkktttuuuaaarrr   bbbrrraaavvvaaa   eeellleeekkktttrrrooonnniiikkkeee   eee   dddiiifffeeerrreeennncccëëësss   ëëëssshhhtttëëë
eee   fffiiikkkuuurrr...   NNNëëë   rrraaasssttt   tttëëë   nnnjjjëëë   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   pppaaa   eeennneeerrrgggjjjiii
eeellleeekkktttrrriiikkkeee   ooossseee   nnnëëë   rrraaasssttt   tttëëë   nnnjjjëëë   dddeeefffeeekkktttiii   eeellleeekkktttrrriiikkk,,,
mmmoootttooorrriii   ddduuuhhheeettt   tttëëë   nnndddiiizzzeeettt   mmmeee   nnnjjjëëë   kkkaaabbbëëëllllll   nnndddiiihhhmmmëëësss
pppëëërrr   nnniiisssjjjeee      ›››››››››   fffqqq...   555888   pppëëërrr   tttëëë   aaakkktttiiivvviiizzzuuuaaarrr   fffrrreeennnëëënnn
eeellleeekkktttrrrooonnniiikkkeee   tttëëë   pppaaarrrkkkiiimmmiiittt   dddhhheee   bbblllllloookkkiiimmmiiinnn
eeellleeekkktttrrrooonnniiikkk   tttëëë   dddiiifffeeerrreeennncccëëësss...   

Ganxha e përparme e rimorkimit 

Foto 51  Në anën e djathtë të parakolpit të 
përparmë: Hiqni kapakun. 

Foto 52  Parakolp i përparëm djathtas: 
ganxhë e kthyer për tërheqje. 

Ganxha për tërheqje rrotullohet në 
sipërfaqen që ndodhet pas kapakut të 
anës së djathtë të parakolpit të përparëm 
››› FFFoootttooo 555111.

Ganxha për tërheqje gjithmonë duhet të 
mbahet në automjet.

Respektoni shënimet për tërheqje ››› fffqqq...   666111.

MMMooonnntttiiimmmiii   iii   gggaaannnxxxhhhëëësss   pppëëërrr   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee   pppëëërrrpppaaarrraaa

● Hiqni ganxhën për tërheqje nga mjetet e 
automjetit që ndodhet në hapësirën e 
bagazhit ››› fffqqq...   444888.
● Shtypn kapakun e shkëputjes në 
pjesën e poshtme dhe lëreni të 
bashkangjitur në automjet ›››   FFFoootttooo   555111.
● Rrotulloni ganxhën për tërheqje në drejtim 
kundër akrepave të orës në sipërfaqen deri 
në fund ››› FFFoootttooo   555222 ››› . Përdorni një mjet të 
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përshtatshëm ndihmës që t’a shtrëngoni 
fortë ganxhën për tërheqje
● Pas proсesit të tërheqjes, rrotulloni ganxhën 
për tërheqje me mjetin e duhur ndihmës nnnëëë
dddrrreeejjjtttiiimmm   tttëëë   aaakkkrrreeepppaaavvveee   tttëëë   ooorrrëëësss.
● Vendosni kapakun përsëri dhe shtypni në 
anën e djathtë derisa leva të fiksohet në 
parakolp.
● Nëse është e nevojshme, pastroni ganxhën 
për tërheqje dhe vendoseni në bagazh së 
bashku me mjetin e automjetit. 

KUJDES 

GGGaaannnxxxhhhaaa   pppëëërrr   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee   ddduuuhhheeettt   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   tttëëë
jjjeeetttëëë   eee   pppllloootttëëë   dddhhheee   eee   rrrrrroootttuuulllllluuuaaarrr   fffooorrrtttëëë...
PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee   mmmuuunnnddd   tttëëë   ssshhhkkkëëëpppuuuttteeettt   mmmeee   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee
ooossseee   gggjjjaaatttëëë   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss...   

Ganxha e pasme e rimorkimit 

Foto 53  Në anën e djathtë të parakolpit të 
pasëm: Hiqni kapakun. 

Foto 54  Në anën e djathtë të parakolpit të 
pasëm: ganxhë e rrotulluar për tërheqje. 

Ganxha për tërheqje rrotullohet në 
sipërfaqen që ndodhet pas kapakut të 
anës së djathtë të parakolpit të pasëm  
››› FFFoootttooo   555333. 

Automjetet që kanë pajisje serike për 
rimorkio nnnuuukkk disponojnë me sipërfaqe për 
ganxhë për tërheqje. Në këtë rast për 
tërheqje duhet të tërhiqet ose të çmontohet 
koka rrethore ››› .
Respektoni shënimet për tërheqje ››› fffqqq...   666111.

VVVeeennndddooosssnnniii   gggaaannnxxxhhhëëënnn   eee   pppaaasssmmmeee   pppëëërrr   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee
(((aaauuutttooommmjjjeeettteee   pppaaa   pppaaajjjiiisssjjjeee   ssseeerrriiikkkeee   pppëëërrr   pppaaarrraaakkkooolllppp)))
● hiqni ganxhën për tërheqje nga mjetet e 
automjetit që ndodhet në hapësirën e 
bagazhit ››› fffqqq...   444888.
● Shtypni në pjesën e poshtme të kapakut 
››› FFFoootttooo   555333 që të lironi elementin për fiksim.
● Hiqeni kapakun dhe lëreni të varet në 
automjet.
● Rrotulloni ganxhën për tërheqje në 
dddrrreeejjjtttiiimmm   kkkuuunnndddëëërrr   aaakkkrrreeepppaaavvveee   tttëëë   ooorrrëëësss në 
sipërfaqen deri në fund ››› FFFoootttooo   555444 ›››  . 
Përdorni një mjet të përshtatshëm ndihmës 
që t’a shtrëngoni fortë ganxhën për 
tërheqje.
● Pas proсesit të tërheqjes, rrotulloni 
ganxhën për tërheqje me mjetin e duhur 
ndihmës nnnëëë   dddrrreeejjjtttiiimmm   tttëëë   aaakkkrrreeepppaaavvveee   tttëëë   ooorrrëëësss.
● Nëse është e nevojshme, pastroni 
ganxhën për tërheqje dhe vendoseni në 
bagazh së bashku me mjetin e automjetit. 
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KUJDES 

● GGGaaannnxxxhhhaaa   pppëëërrr   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee   ddduuuhhheeettt   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   tttëëë
jjjeeetttëëë   eee   pppllloootttëëë   dddhhheee   eee   rrrrrroootttuuulllllluuuaaarrr   fffooorrrtttëëë...
PPPëëërrrnnndddrrryyyssshhheee   mmmuuunnnddd   tttëëë   ssshhhkkkëëëpppuuuttteeettt   mmmeee   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee
ooossseee   gggjjjaaatttëëë   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeeesss...
● NNNëëëssseee   aaauuutttooommmjjjeeetttiii   ëëëssshhhtttëëë   iii   pppaaajjjiiisssuuurrr   nnngggaaa   fffaaabbbrrriiikkkaaa
mmmeee   pppaaajjjiiisssjjjeee   pppëëërrr   rrriiimmmooorrrkkkiiiooo,,,   tttëëërrrhhheeeqqqjjjaaa   mmmeee
nnnjjjëëëssshhhuuufffëëërrr   pppëëërrr   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee   llleeejjjooohhheeettt   vvveeetttëëëmmm   nnnëëëssseee
ssshhhuuufffrrraaa   ëëëssshhhtttëëë   eee   nnndddëëërrrtttuuuaaarrr   pppooosssaaaçççëëërrriiissshhhttt   pppëëërrr   ttt’’’aaa
vvveeennndddooosssuuurrr   nnnëëë   nnnjjjëëë   kkkoookkkëëë   tttëëë   rrrrrruuummmbbbuuullllllaaakkkëëëttt...   
GGGjjjaaatttëëë   pppëëërrrdddooorrriiimmmiiittt   tttëëë   ssshhhuuufffrrrëëësss   tttëëë
pppaaapppëëërrrssshhhtttaaatttssshhhmmmeee   pppëëërrr   tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee   mmmuuunnnddd   tttëëë
dddëëëmmmtttooohhheeennn   eeedddhhheee   kkkoookkkaaa   rrrrrreeettthhhooorrreee,,,   eeedddhhheee
aaauuutttooommmjjjeeetttiii...   NNNëëë   vvveeennnddd   tttëëë   aaasssaaajjj   pppëëërrrdddooorrrnnniii   llliiitttaaarrr   pppëëërrr
tttëëërrrhhheeeqqqjjjeee...   

Siguresat dhe llambat 
inkandeshente

Siguresat

Hyrje në temë 

Në thelb më shumë pajisje mund të 
sigurohen bashkë nëpërmjet të siguresës. 
Anasjelltas, një pajisje mund të ketë më 
shumë siguresa.

Ndërroni siguresat nëse hiqet shkaku i 
defektit. Nëse një siguresë e sapo 
zëvendësuar digjet pas një kohe të 
shkurtër, pajisja elektrike duhet të 
kontrollohet nga një qendër e kualifikuar 
shërbimi. 

VËMENDJE 

TTTeeennnsssiiiooonnniii   iii   lllaaarrrtttëëë   nnnëëë   pppaaajjjiiisssjjjeeennn   eeellleeekkktttrrriiikkkeee   mmmuuunnnddd   tttëëë
ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   gggooodddiiitttjjjeee   eeellleeekkktttrrriiikkkeee,,,   dddjjjeeegggiiieee   tttëëë   rrrëëënnndddaaa
dddhhheee   vvvdddeeekkkjjjeee!!!
● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   iii   ppprrreeekkknnniii   llliiinnnjjjaaattt   eee   eeennneeerrrgggjjjiiisssëëë   tttëëë
sssiiisssttteeemmmiiittt   tttëëë   nnndddeeezzzjjjeeesss...
● SSShhhmmmaaannngggnnniii   qqqaaarrrqqqeeettt   eee   ssshhhkkkuuurrrtttrrraaa   nnnëëë   pppaaajjjiiisssjjjeeennn
eeellleeekkktttrrriiikkkeee...   

VËMENDJE 

PPPëëërrrdddooorrriiimmmiii   iii   sssiiiggguuurrreeesssaaavvveee   tttëëë   pppaaapppëëërrrssshhhtttaaatttssshhhmmmeee,,,
rrriiipppaaarrriiimmmiii   iii   sssiiiggguuurrreeesssaaavvveee   dddhhheee   bbblllllloookkkiiimmmiii   iii   nnnjjjëëë

qqqaaarrrkkkuuu   pppaaa   sssiiiggguuurrreeesssaaa   mmmuuunnnddd   tttëëë   ssshhhkkkaaakkktttooojjjëëë   zzzjjjaaarrrrrr
dddhhheee   dddëëëmmmtttiiimmmeee   ssseeerrriiiooozzzeee...

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   iiinnnssstttaaalllooonnniii   sssiiiggguuurrreeesssaaa   qqqëëë   kkkaaannnëëë
nnnjjjëëë   ssshhhkkkaaallllllëëë   mmmëëë   tttëëë   lllaaarrrtttëëë   tttëëë   mmmbbbrrrooojjjtttjjjeeesss...
ZZZëëëvvveeennndddëëësssooonnniii   sssiiiggguuurrreeesssaaattt   vvveeetttëëëmmm   mmmeee   sssiiiggguuurrreeesssaaa
mmmeee   tttëëë   nnnjjjëëëjjjtttëëënnn   fffuuuqqqiii   (((nnngggjjjyyyrrrëëënnn   dddhhheee   gggjjjuuurrrmmmëëënnn   eee
nnnjjjëëëjjjtttëëë)))   dddhhheee   mmmaaadddhhhëëësssiiinnnëëë   eee   nnnjjjëëëjjjtttëëë...

● AAAsssnnnjjjëëëhhheeerrrëëë   mmmooosss   zzzëëëvvveeennndddëëësssooonnniii   sssiiiggguuurrreeesssaaattt   mmmeee
ssshhhiiirrriiitttaaa   mmmeeetttaaallliiikkkëëë,,,   ppprrrooodddhhhiiimmmeee   zzzyyyrrreee   ooossseee   tttëëë
nnngggjjjaaassshhhmmmeee...   

KUJDES 

●  PPPëëërrr   tttëëë   ssshhhmmmaaannnggguuurrr   dddëëëmmmtttiiimmmiiinnn   eee   pppaaajjjiiisssjjjeeesss
eeellleeekkktttrrriiikkkeee   nnnëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt,,,   gggjjjiiittthhhmmmooonnnëëë   ddduuuhhheeettt
tttëëë   fffiiikkknnniii   nnndddeeezzzjjjeeennn,,,   dddrrriiitttëëënnn   dddhhheee   pppaaajjjiiisssjjjeeettt   eee
tttjjjeeerrraaa   eeellleeekkktttrrriiikkkeee   pppëëërrrpppaaarrraaa   ssseee   tttëëë   nnndddëëërrrrrrooonnniii
sssiiiggguuurrreeesssëëënnn...
●  KKKuuutttiiitttëëë   eee   hhhaaapppuuurrraaa   tttëëë   sssiiiggguuurrreeesssaaavvveee   ddduuuhhheeettt
tttëëë   mmmbbbrrrooohhheeennn   nnngggaaa   pppaaapppaaassstttëëërrrtttiiitttëëë   dddhhheee
lllaaagggëëëssshhhtttiiiaaa   pppëëërrr   tttëëë   ssshhhmmmaaannnggguuurrr   dddëëëmmmtttiiimmmiiinnn   eee
pppaaajjjiiisssjjjeeesss   eeellleeekkktttrrriiikkkeee...   

Shënim 

● NNNjjjëëë   pppaaajjjiiisssjjjeee   mmmuuunnnddd   tttëëë   kkkeeetttëëë   mmmëëë   ssshhhuuummmëëë
sssiiiggguuurrreeesssaaa...
● mmmëëë   ssshhhuuummmëëë   pppaaajjjiiisssjjjeee   mmmuuunnnddd   tttëëë   sssiiiggguuurrrooohhheeennn
bbbaaassshhhkkkëëë   nnnëëëpppëëërrrmmmjjjeeettt   tttëëë   sssiiiggguuurrreeesssëëësss...
● NNNëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   nnndddooodddhhheeennn   eeedddhhheee   sssiiiggguuurrreeesssaaa
tttëëë   tttjjjeeerrraaa   nnngggaaa   aaatttooo   qqqëëë   jjjaaannnëëë   pppëëërrrmmmeeennnddduuurrr   nnnëëë
kkkëëëtttëëë   kkkaaapppiiitttuuullllll...
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SSSiiitttuuuaaatttaaa   eeemmmeeerrrgggjjjeeennnttteee   

Siguresat në brendinë e 
automjetit 

Foto 55  Në anën e shoferit në tabelën 
instrumentale: Kapaku i kutisë me siguresa. 

HHHaaapppjjjaaa   dddhhheee   mmmbbbyyylllllljjjaaa   eee   kkkuuutttiiisssëëë   mmmeee   sssiiiggguuurrreeesssaaa   nnnëëënnn
tttaaabbbeeelllëëënnn   iiinnnssstttrrruuummmeeennntttaaallleee   
● Hapje: Hapja e kapakut poshtë ››› FFFoootttooo
555555.
● Mbyllje:: Ngreni kapakun lartë derisa të 
fiksohet.

SSShhhëëënnniiimmmiii   mmmeee   nnngggjjjyyyrrraaa   iii   sssiiiggguuurrreeesssaaavvveee   nnnëëënnn   tttaaabbbeeelllëëënnn
iiinnnssstttrrruuummmeeennntttaaallleee   

Ngjyra Fuqia e rrymës në 
amper 

Kafe e hapur 5 

Kafe 7,5 

E kuqe 10 

Ngjyra Fuqia e rrymës në 
amper 

E kaltërt 15 

E verdhë 20 

E bardhë ose e 

tejdukshme 
25 

E gjelbërt 30 

E portokalle 40 

KUJDES 

●  ÇÇÇmmmooonnntttooojjj iiinnniii    mmmeee   kkkuuujjjdddeeesss   kkkaaapppaaakkkëëëttt   eee
kkkuuutttiiisssëëë   sssëëë   sssiiiggguuurrreeesssaaavvveee   dddhhheee   iiinnnssstttaaalllooonnniii
pppëëërrrsssëëërrriii    nnnëëë   mmmëëënnnyyyrrrëëë   tttëëë   dddrrrjjjeeetttëëë   pppëëërrr   tttëëë
ssshhhmmmaaannnggguuurrr   dddëëëmmmtttiiimmmiiinnn   eee   aaauuutttooommmjjjeeetttiiittt...
●  KKKuuutttiiitttëëë   eee   hhhaaapppuuurrraaa   tttëëë   sssiiiggguuurrreeesssaaavvveee
ddduuuhhheeettt   tttëëë   mmmbbbrrrooohhheeennn   nnngggaaa      dddeeepppëëërrrtttiiimmmiii    iii
pppaaapppaaassstttëëërrrtttiiisssëëë   dddhhheee   lllaaagggëëëssshhhtttiiisssëëë   nnnëëë   tttooo...
PPPaaapppaaassstttëëërrrtttiiiaaa   dddhhheee   lllaaagggëëëssshhhtttiiiaaa   nnnëëë   kkkuuutttiiitttëëë
eee   sssiiiggguuurrreeesssaaavvveee   mmmuuunnnddd   tttëëë   dddëëëmmmtttooojjjnnnëëë
pppaaajjj iiisssjjjeeennn   eeellleeekkktttrrriiikkkeee...

Siguresat në hapësirën e motorit 

Foto 56  Në hapësirën e motorit: Kapaku i kutisë 
me siguresa. 

Hapja e kutisë së siguresave në hapësirën e 
motorit
● Hapni kapakun nga hapësira e motorit  .
● Shtypni levën e kyçjes për të zhbllokuar 
kapakun e kutisë së siguresave ››› FFFoootttooo   555666.
● Nxirreni kapakun lartë.
● Për t’a mmmooonnntttuuuaaarrr kapakun, vendoseni në 
kutinë e siguresave. Shtyjeni levën e kyçjes 
poshtë derisa të fiksohet mirë.
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SSSiiiggguuurrreeesssaaattt   dddhhheee   llllllaaammmbbbaaattt   iiinnnkkkaaannndddeeessshhheeennnttteee   

Zëvendësimi i siguresave të 
djegura 

Foto 57  Shfaqja e siguresës së djegur. 

PPPëëërrrgggaaatttiiitttjjjeee
● Çaktivizoni ndezjen, dritën dhe të gjitha 
pajisjet elektrike.
● Hapni kutinë e duhur të siguresave ››› 
fffqqq...   666666.

NNNjjjooohhhjjjaaa   eee   sssiiiggguuurrreeesssëëësss   tttëëë   dddjjjeeeggguuurrr

Një siguresë e mbinxehur njihet nga 
shiritat metalikë të ndarë ››› FFFoootttooo   555777.

● Ndriçoni siguresën me një elektrik dore 
për të parë nëse është djegur. 

ZZZëëëvvveeennndddëëësssiiimmmiii   iii   sssiiiggguuurrreeesssaaavvveee

● Tërhiqni siguresën.
● Zëvendësoni siguresën e djegur me një 
siguresë të re me të njëjtën fuqi (t njëjtën 
ngjyrë dhe të njëjtën gjurmë) dhe të 
njëjtën madhësi.
● Përsëri vendosni kapakun gjegjësisht 
kapakun e kutisë me siguresa. 

Programimi i siguresave 

Programimi i siguresave në brendi të automjetit 

Nr. Konsumator/amper 

3 Rimorkio 25 

4 SCR, Adblue 20 

5 Dorëza e levës automatike 25 

6 Ndriçim i brendshëm 30 

8 Çati rrëshqitëse 20 

7 Ngrohës të sediljeve 30 

9 Dera majtas 30 

11 Rimorkio 15 

12 Ndriçim djathtas 40 

13 Sistemi i kyçjes qendrore 40 

14 Beats Audio can dhe most. 30 

16 Airbag 7,5 

Nr. Konsumator/amper 

17 SCR, Relais Moto 1.5 10 

18 KESSY 7,5 

19 Tabela instrumentale 7,5 

20 Connectivity Box 7,5 

21 Kamera ndihmëse gjatë vozitjes prapa 7,5 

24 Pajisje kontrolli 4x4 Haldex 15 

25 Rripat e sigurimit përpara RGS+EBSS 25 

26 Dera djathtas 30 

27 Rripat e sigurimit përpara RGS+EBSS 25 

28 PHEV 10 

29 Rimorkio 15 

30 Radio 30 

31 Rimorkio 25 

34 Prizë prej 230V 30 

35 Ndriçim majtas 40 

36 Klimatizim i ajrit me ventilator 40 

37 Dera e rregulluar në mënyrë elektrike 30 

39 Ngrohja e timonit 10 

40 Bri alarmi 7,5 

41 Gateway 7,5 

42 Dorëza e levës automatike 7,5 »»»   
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Nr. Konsumator/amper 

43 
Pjesa e kontrollit të klimës / kontrolli i 
ngrohjes, ngrohja e dritares së pasme, 
kompresori i kondicionimit të ajrit 

10 

44

Diagnostikimi, ndërprerësi i frenave të 
parkimit, ndërprerësi i dritës, drita e 
pasme, ndriçimi i brendshëm, pragu i 
ndriçuar i shkallëve 

7,5 

45 Kolona e drejtimit 7,5 

46 Radio-Display 7,5 

47 Regjimi i vozitjes 10 

48 USB 7,5 

52 Priza prej 12V 20 

58 
Sensor për parkim, pajisja e kontrollit për ndihmë 

gjatë parkimit, kamera e përparme dhe radari 7,5 

59 
Ndërprerës i nivelit gjatë vozitjes prapa, sensor i 

klimës, pasqyrë e jashtme elektrike e kromuar 7,5 

60 
Diagnoza, pajisja e kontrollit të 
dritave, rregullatori i dritave 

7,5 

61 Starter, sensori i tufës 7,5 

65 Përforнues i zërit 10 

66 Fshirës i xhamit të pasëm 15 

67 Ngrohja e xhamit të pasëm 30 

Siguresë/amper 

Priza prej 230 V prapa 30 

Siguresë/amper 

Sedilja e shoferit që rregullohet në mënyrë elektrike 15 

Programimi i siguresave në hapësirën e motorit 

Nr. Konsumator/amper 

2 Pajisje kontrolli për motor 7,5 

3 Pajisje kontrolluese e pompës së benzinit 7,5/10/20 

4 
Fenerët e përparëm majtas 
sinjali KL 30 

15 

5 
Fenerët e përparëm majtas 
sinjali KL 30 

15 

7 Pompa për levën automatike 30 

8 
Përforcues i fuqisë të 
frenave sinjali KL 30 

40 

9 Buria 15 

10 Fshirës të përparëm të xhamave 30 

11 Klima PHEV 7,5 

12 
Pajisja e kontrollit të levës 
automatike 

15/30 

13 Pjisje kontrolli - ESP 25 

14 Ngrohje në qetësi 20 

15 Pjisje kontrolli - ESP 40 

16 PHEV 50 

17 PTC 40 

Nr. Konsumator/amper 

18 PTC 40 

20 
Diferencial elektronik i rrëshqitjes 
së kufizuar në pjesën e përparme 

15 

21 Pajisje kontrolli për motor 7,5 

22 Starter 30 

23 
Pajisja e kontrollit të motorit 
(naftë / benzinë) 

15 

24 Sensorë të motorit 7,5/10 

25 Sensorë të motorit 7,5/10 

26 Fuqia e motorit 7,5/10 

27 Sonda Lambda 10/15 

28 Motori 10/20 

29 Pajisje kontrolluese e pompës së benzinit 15/20/30 

30 Pompë nën presion 1.0 10 

33 PTC 40 

Shënim 

● NNNëëë   aaauuutttooommmjjjeeettt   nnndddooodddhhheeennn   eeedddhhheee   sssiiiggguuurrreeesssaaa
tttëëë   tttjjjeeerrraaa   nnngggaaa   aaatttooo   qqqëëë   jjjaaannnëëë   pppëëërrrmmmeeennnddduuurrr   nnnëëë
kkkëëëtttëëë   kkkaaapppiiitttuuullllll   ...   AAAtttooo   ddduuuhhheeettt   tttëëë
zzzëëëvvveeennndddëëësssooohhheeennn   vvveeetttëëëmmm   nnnëëë   ssseeerrrvvviiisss
ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll...
● PPPooozzziiiccciiiooonnneeettt   qqqëëë   nnnuuukkk   iii   jjjaaannnëëë   cccaaakkktttuuuaaarrr   aaasssnnnjjjëëë
sssiiiggguuurrreeessseee   nnnuuukkk   pppëëërrrmmmeeennndddeeennn   nnnëëë   tttaaabbbeeelllaaa...   
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Siguresat dhe llambat inkandeshente 

● DDDiiisssaaa   nnngggaaa   pppaaajjjiiisssjjjeeettt   eee   pppëëërrrmmmeeennnddduuurrraaa   nnnëëë
tttaaabbbeeelllaaa   iii   rrreeefffeeerrrooohhheeennn   vvveeetttëëëmmm   vvveeerrrsssiiiooonnneeevvveee   tttëëë
сссaaakkktttuuuaaarrraaa   tttëëë   mmmooodddeeellliiittt   gggjjjeeegggjjjëëësssiiissshhhttt
pppaaarrraaaqqqeeesssiiinnn   pppaaajjjiiisssjjjeee   tttëëë   vvveeeçççaaannntttaaa   

● JJJuuu   llluuuttteeemmmiii   tttëëë   kkkeeennniii   pppaaarrraaasssyyyssshhh   qqqëëë   tttëëë   dddhhhëëënnnaaattt
eee   dddiiissspppooonnnuuueeessshhhmmmeee   qqqëëë   jjjaaannnëëë   pppëëërrrmmmeeennnddduuurrr   nnnëëë
tttaaabbbeeelllaaattt   nnnëëë   mmmooommmeeennntttiiinnn   eee   bbboootttiiimmmiiittt   tttëëë   kkkëëëtttiiijjj
uuudddhhhëëëzzzuuueeesssiii   pppëëërrr   pppëëërrrdddooorrriiimmm   mmmuuunnnddd   tttëëë
nnndddrrryyyssshhhooohhheeennn   nnnëëë   çççdddooo   kkkooohhhëëë...   

Llamba inkandeshente

Zëvendësimi i llambave 
inkandeshente 

FFFeeennneeerrrëëë   tttëëë   pppllloootttëëë   LLLEEEDDD
Fenerët e plotë LED i kryejnë funksionet e 
ndriçimit (dritë për vozitje gjatë ditës, drita 
e poziсionit, sinjalizues,dritat e shkurtra dhe 
të gjata) Me drita që emitojnë dritë (LED) si 
burim i dritës.

Fenerët e plotë LED janë ndërtuar në 
mënyrë të tillë që ato të zgjasin gjatë gjithë 
jetës së automjetit. Burimet e dritës nuk 
mund të zëvendësohen Nëse ka defekt të 
ndonjë drite, zëvendësojeni në servis 
profesional.

DDDrrriiitttaaa   pppëëërrr   mmmjjjeeeggguuullllll***,,,   dddrrriiitttaaa   tttëëë   pppaaasssmmmeee,,,   dddrrriiitttaaa
pppëëërrr   tttaaarrrgggaaattt,,,   sssiiinnnjjjaaallliiizzzuuueeesssiiittt   aaannnëëësssooorrr   dddhhheee
sssiiinnnjjjaaallliiizzzuuueeesssiii   ssshhhttteeesssëëë   
Duke marrë parasysh faktin që bëhet fjalë 

për fenerë LED, zëvendësimi duhet të kryhet 
në servisin e SEAT. 

69 


	Hyrje
	Për këtë doraсak
	Indeks
	Pamja e përgjithshme e automjetit
	Pamja e jashtme
	Pamja e jashtme
	Pamja e jashtme
	Pamja e jashtme
	Rishikim (timoni në anën e majtë)
	Rishikim (timoni në anën e djathtë)
	Pamje e brendshme

	Siguria
	Siguria gjatë vozitjes
	Shënime për vozitjen
	Siguria në rradhë të parë!
	Para vozitjes
	Faktorët e sigurisë
	Pajisjet e sigurisë

	Poziсioni i duhur i uljes të pasagjerëve në automjet
	Poziсioni i duhur i uljes në sedilje
	Numri i vendeve për ulje
	Rrezik për shkak të poziсionit të gabuar të uljes
	Vendosja e pozicionit të timonit

	Pjesa për pedal
	Pedale


	Rripat e sigurimit
	Pse rripat e sigurimit?
	Drita kontrolluese
	Tregues që rripat janë vendosur në sediljet e pasme
	Funksioni mbrojtës i rripave të sigurimit
	Shënime të rëndësishme sigurie për përdorimin e rripave tÀ
	Përplasje frontale dhe ligjet e fizikës

	Vendosja e rregullt e rripave të sigurimit
	Vendosja dhe heqja e rripit të sigurimit
	Lëvizja e rregullt e shiritit të rripit

	Tensionuesit e rripit të sigurimit
	Mënyra e funksionimit të tensionuesve të rripit
	Servisimi dhe rregullimi i tensionuesve të rripit të sigurimit

	Sistemi PreCrash
	Funksionet


	Sistemi i Airbag-ëve
	Hyrje e shkurtër
	Pse duhet tua lidhni rripin e sigurimit dhe të merrni poziсion
	Përshkrim i sistemit të Airbag-ëve
	Aktivizim i Airbag-ut

	Mënyra dhe funksionimi i airbag-ëve
	Drita kontrolluese të sistemit të airbag-ëve
	Airbag të përparëm
	Aktivizim dhe çaktivizim i Airbag-ut të përparëm të pasagje
	Airbag për gjunjët
	Airbag qendror
	Airbag anësor
	Airbag për kokën


	Transport i sigurt i fëmijëve
	Siguria e fëmijëve
	Hyrje
	Ndarja e sediljeve të fëmijëve në grupe
	Montimi dhe përdorimi i sediljeve të fëmijëve
	Sisteme për përforсim
	Përforсim i sediljes të fëmijës me sistemin ISOFIX/iSize dh
	Shirita përforcues Top Tether
	Përforсim i sediljes të fëmijëve me rripin e sigurimit



	Situata emergjente
	Vetë-ndihmë
	Shërbim për info-thirrje, thirrje në rast defekti dhe thirrje
	Funksionet

	Pajisje për rast emergjent
	Mjete për automjetin

	Riparimi i gomave
	Mjete për defekte TMS (Tyre Mobility System)
	Pjesë përbërëse të mjeteve për defekte
	Shfryrje dhe fryrje e gomave
	Kontroll pas vozitjes 10-minutëshe

	Ndërrimi i rrotës
	Ndërhyrje të mëparshme
	Kapakë të plotë mbrojtës të rrotave
	Kapakë të bulonave të rrotave
	Vidhat e rrotave për mbrojtje nga vjedhja
	Lirimi i bulonave të rrotave
	Ngritja e automjetit
	Montimi gjegjësisht çmontimi i rrotës
	Gomat e drejtimit
	Ndërhyrje shtesë pas ndërrimit të rrotës

	Ndërrimi i fshesave të xhamit
	Poziсioni për servisim i fshirëseve të xhamit të përparëm
	Ndërrimi i fshesave të xhamit të përparëm dhe të pasëm

	Ndihmë gjatë nisjes
	Kabëll ndihmës gjatë nisjes
	Ndihmë gjatë nisjes: Përshkrim

	Tërheqje dhe nisje me tërheqje
	Hyrje në temë
	Shënime për vozitjen me tërheqje
	Shënime për tërheqje
	Ganxha e përparme e rimorkimit
	Ganxha e pasme e rimorkimit


	Siguresat dhe llambat inkandeshente
	Siguresat
	Hyrje në temë
	Siguresat në brendinë e automjetit
	Siguresat në hapësirën e motorit
	Zëvendësimi i siguresave të djegura
	Programimi i siguresave

	Llamba inkandeshente
	Zëvendësimi i llambave inkandeshente



	Funksionimi
	Cockpit
	Pamje e brendshme
	Pasqyrë e përgjithshme


	Instrumentet dhe dritat kontrolluese
	Tabela instrumentale
	Hyrje në temë
	Tabela instrumentale analoge
	Tabela instrumentale që mund të konfigurohet lirshëm (SEAT Di
	Tabela instrumentale që mund të konfigurohet lirshëm (SEAT Di
	Shfaqjet e ekranit
	Menyja e tabelës instrumentale
	Shërbimi i menysë
	Shfaqje e të dhënave të vozitjes (tregues shumëfunksional)
	Shënime paralajmëruese dhe informative (statusi i automjetit)
	Njohja e lodhjes (rekomandim për pushim)
	Njohja e shenjave të komunikacionit
	Sistem ndihmës i shoferit për mënyrë ekologjike të vozitjes
	Koha
	Matës i numrit të rrotullimeve
	Matës i energjisë (shfaqja e përqindjes së energjisë)
	Shfaqja e nivelit të ngarkimit të baterisë
	Shfaqja e rezervës së karburantit
	Matës i temperaturës të ftohësit të motorit
	Intervalet e shërbimit

	Funksionimi i tabelës instrumentale
	Hyrje në temë
	Funksionimi përmes timonit shumëfunksional
	Funksionimi përmes levës së fshirësit
	Butoni për sistemet ndihmëse të shoferit

	Drita kontrolluese
	Dritat paralajmëruese dhe kontrolluese

	Sistemi info-argëtues
	Hyrje në temë
	Shpjegimi i sipërfaqeve funksionale
	Sistemi fillestar i konfigurimit
	Informacione për automjetin
	Sistemi ndihmës dhe cilësimet e automjetit

	Timoni shumëfunksional
	Funksionet


	Hap dhe mbyll
	Seti i çelësave të automjetit
	Çelësi i automjetit
	Hapje e pjesës metalike të çelësit të automjetit
	Ndërrimi i baterisë
	Sinkronizimi i çelësit të automjetit

	Sistemi i kyçjes qendrore
	Hyrje në temë
	Përshkrim
	Сilësimet e kyçjes qendrore
	Zhbllokimi dhe bllokimi nga jashtë
	Zhbllokimi dhe bllokimi nga brenda
	Zhbllokimi dhe bllokimi i automjetit me Keyless Access
	Sistemi i sigurisë Safe

	Sistemi i alarmit kundër vjedhjes
	Përshkrim
	Mbikëqyrje e hapësirës së brendshme dhe mbrojtja nga tërheq

	Dyer
	Hyrje
	Zhbllokimi ose bllokimi emergjent i derës së shoferit
	Bllokimi emergjent i dyerve pa bravë сilindrike
	Kontroll prindëror

	Dera e pasme
	Hyrje në temë
	Hapja dhe mbyllja e derës së pasme
	Hapja dhe mbyllja elektrike e derës së pasme
	Hapja dhe mbyllja e derës së pasme e kontrolluar nga sensori (
	Hapja emergjente e derës së pasme

	Ndërprerës i dritares
	Hapja dhe mbyllja elektrike e dritareve
	Kufizim i fuqisë së dritareve

	Çati prej xhami
	Hyrje në temë
	Funksioni i çatisë së xhamit
	Funksion i rehatshëm për hapjen dhe mbylljen e çatisë së xh
	Kufizimi i fuqisë të çatisë panoramike dhe i mbrojtëseve tÀ


	Dritë
	Ndriçim i automjetit
	Drita kontrolluese
	Butonat për ndriçim dhe shikueshmëri
	Leva për sinjal dhe dritat e gjata
	Sistemi ndihmës i dritave të gjata (Light Assist)
	Dritat e mjegullës me funksionin e dritës në kthesë
	Funksioni Coming home dhe Leaving home
	Dritat paralajmëruese të rrezikut
	Rregullimi dinamik i gjatësisë të rrezes së dritës
	Vozitje jashtë shtetit

	Drita të brendshme
	Ndriçimi i tabelës instrumentale, ekraneve dhe ndërprerësve
	Drita të brendshme dhe drita për lexim
	Ndriçim ambiental


	Shikueshmëri
	Fshirës për xhamin e përparëm dhe të pasëm
	Leva e fshirësve
	Funksioni i fshirësve
	Sensor për shi

	Pasqyrë e pasme
	Pasqyrë e pasme që errësohet nga brenda
	Rregullimi i pasqyrave të jashtme

	Mbrojtje nga Dielli
	Mbrojtës nga Dielli


	Sedilje dhe mbështetës për kokën
	Rregullimi i sediljeve
	Rregullimi manual i sediljeve të përparme
	Rregullimi elektrik i sediljes të shoferit

	Mbështetës për kokën
	Hyrje në temë
	Rregullimi i sediljeve dhe mbështetësit e kokës
	Vendosja dhe heqja e mbështetësve të kokës

	Funksionet e sediljeve
	Funksioni i kujtesës
	Ngritja dhe ulja e mbështetësit të sediljeve të pasme
	Ulja e mbështetësit të sediljeve të pasme nga hapësira e ba
	Mbështetësja qendrore për duar përpara


	Transportim i pajisjes praktike
	Akomodimi i pjesëve të bagazhit
	Akomodimi i pjesëve të bagazhit dhe ngarkesës

	Hapësira e bagazhit
	Raft i hapësirës të bagazhit
	Akomodimi i raftit të hapësirës të bagazhit
	Raft me mbështjellëse
	Akomodimi i raftit me mbështjellëse
	Dysheme e ndryshueshme e hapësirës së bagazhit
	Ganxha për përforсim
	Rrjet në hapësirën e bagazhit
	Grepa për çanta
	Hapje ndihmëse për transport

	Rrjet ndarës
	Përdorimi i rrjetit ndarës në sediljen e pasme
	Përdorimi i rrjetit ndarës gjatë mbështetësve të ulura të

	Transportues bagazhi në çati
	Hyrje në temë
	Përforсimi i shufrave tërthore dhe i sistemit të transportit
	Vendosni sistemin e ngarkimit të çatisë

	Ndarje
	Hyrje në temë
	Sirtar për doreza
	Ndarje nën sediljet e përparme
	Mbajtës për pije
	Ndarje të tjera

	Priza
	Priza në automjet


	Klima
	Ngrohje, ventilim, ftohje
	Hyrje
	Elemente kontrolluese në Climatronic
	Meny për klimatizim
	Mënyra e përdorimit të pajisjes së klimës
	Hapje për ajër
	Qarkullim i brendshëm
	Ngrohje e sediljeve të përparme
	Ngrohja e timonit
	Ventilim në qetësi

	Ngrohje në qetësi (ngrohje shtesë)
	Hyrje në temë
	Aktivizim dhe çaktivizim i ngrohjes në qetësi
	Telekomanda
	Programim i ngrohjes në qetësi
	Shënime për përdorim
	Njohja e udhëtarëve

	Klimatizim në qetësi
	Hyrje
	Përdorim i klimatizimit në qetësi
	Programim i klimatizimit në qetësi



	Sistemi info-argëtues
	Hyrje
	Hapat e parë
	Hyrje në temë
	Shënime për siguri

	Rishikim i elementeve kontrolluese
	Connect sistemi
	Sistem për mediume

	Shënime të përgjithshhme për përdorim
	Shënime për përdorim
	Home Screen HOME
	Funksionimi i sistemit info-argëtim
	Krijimi individual i sistemit info-argëtues
	Cilësimet (sistemi dhe tingulli)
	Pastrimi i ekranit
	Markat e regjistruara tregtare, licencat dhe të drejtat e autor
	Të dhënat teknike
	Sistemi i muzikës
	Lidhshmëria


	Transferim i të dhënave
	SEAT CONNECT
	Hyrje në temë
	Portfolio e shërbimeve
	Aktivim i SEAT CONNECT dhe S-PIN
	Vërtetim i pronësisë dhe identitetit
	Dispozita ligjore
	Çaktivizim i shërbimeve të SEAT CONNECT
	Pengesa
	Menaxhim me shërbimin

	Full Link
	Hyrje në temë
	Aplikaсione
	Simbolet dhe cilësimet e Full Link
	Apple CarPlay™
	Android Auto™
	MirrorLink®

	Vend i arritshëm për WLAN
	Hyrje
	Konfigurimi për të ndarë një lidhje përmes WLAN
	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
	Konfigurim i qasjes në internet


	Operim me sistemin infotainment
	Kontrolli nëpërmjet të zërit
	Hyrje në temë
	Fjalë për aktivizim dhe urdhërat
	Fillimi dhe përfundimi i përdorimit të fjalës

	Radio/Multimedia
	Regjimi i radios
	Pajisje dhe simbole për radion
	Zgjedhja, vendosja dhe ruajtja e stacioneve
	Funksione të veçanta në regjimin e radios
	Regjimi për mediume
	Zgjidhni një burim mediatik dhe luajeni atë
	Luajtja e përmbajtjes argëtuese në info-argëtim

	Navigaсioni
	Hyrje në temë
	Funksionet e simboleve të navigaсionit
	Të dhënat e navigaсionit
	Filloni udhëzimin e rrugës
	Filloni drejt qëllimit duke e zgjedhur në hartë
	Filloni drejt qëllimit me të dhënat për kontakt
	Informaсione për komunikaсionin
	Përshkrim i funksioneve

	Ndërfaqja telefonike
	Hyrje në temë
	Pajisje dhe simbole të ndërfaqes telefonike
	Vende me rregullore të veçanta
	Bashkimi, lidhja dhe menaxhimi
	Telefonia themelore dhe e rehatshme
	Thirrje
	Dërgimi i mesazheve
	Libri i telefonit, të preferuarat dhe butonat e thirrjes së sh
	Connectivity Box

	Multimedia
	Hyrje për USB



	Vozitje
	Fillim i vozitjes
	Ndezja dhe shuarja e motorit
	Ndërprerës i ndezjes
	Aktivizim i sistemit të drejtimit hibrid
	Ndizni motorin
	Shuarja e motorit
	Çmobilizues elektronik
	Funksioni i ndezjes emergjente
	Shënime për shoferin në ekranin e tabelës instrumentale
	Funksioni My Beat

	Sistemi Start-Stop
	Drita kontrolluese
	Përshkrim dhe mënyra e funksionimit
	Aktivizim/Çaktivizim manual i sistemit Start-Stop

	Zgjedhja e mënyrës së funksionimit
	Zgjedhja e mënyrës së funksionimit
	Zgjidhja e problemeve

	Leva manuale
	Ndërrimi i niveleve

	Leva automatike / leva e drejtpërdrejtë manuale
	Hyrje
	Drita kontrolluese
	Poziсionet në ndërprerësin e përzgjedhjes
	Ndërrimi i niveleve me Tiptronic
	Vozitje me levën automatike
	Programi Launch-Control
	Ndihma për vozitje në tatëpjeta
	Regjim i lëvizjes së lirë
	Shënime në ekranin e tabelës instrumentale

	Rekomandim për nivelin
	Zgjidhja e nivelit optimal.

	Menaxhimi
	Informacione për menaxhimin
	Drita treguese

	Profilet vozitëse të SEAT (SEAT Drive Profile)
	Hyrje në temë
	Përshkrim
	Vendosja e një profili të vozitjes

	Shënime për vozitjen
	Tërhiqet
	Vozitje ekonomike dhe ekologjike
	Vozitje nëpër rrugë të vërshuara
	Vozitje jashtë shtetit


	Sistemi ndihmës i shoferit
	Shënime të përgjithshme
	Shënime për siguri
	Kufijtë e sistemit

	Sensor dhe kamera të sistemeve ndihmëse të shoferit
	Sensor i radarit përpara
	Kamera e përparme
	Sensor i radarit prapa
	Sensor tej-zanor
	Kamera ndihmëse gjatë vozitjes prapa

	Pajisje për rregullimin e shpejtësisë (GRA)
	Hyrje në temë
	Funksionimi i pajisjes së kontrollit të shpejtësisë përmes 
	Zgjidhja e problemeve

	Kufizues i shpejtësisë
	Hyrje në temë
	Funksionim i kufizuesit të shpejtësisë përmes timonit shumë
	Funksionim i kufizuesit të shpejtësisë përmes levës kontrol
	Zgjidhja e problemeve

	Sistemet ndihmëse të frenimit (Front Assist)
	Hyrje në temë
	Nivelet e paralajmërimit dhe ndihma gjatë frenimit
	Njohja e këmbësorëve dhe çiklistëve
	Sistem ndihmës për shmangie
	Funksioni i frenimit gjatë kthimit
	Kufijtë e sistemit
	Aktivizim dhe çaktivizim manual i funksionit

	Rregullim automatik i distanсës (ACC - Adaptive Cruise Control
	Hyrje në temë
	Operimi me АСС
	Shfaqjet e ekranit
	Situata të veçanta vozitëse
	Kufijtë e sistemit me АСС
	Zgjidhja e problemeve

	Rregullim i parashikuar i shpejtësisë
	Hyrje
	Kufijtë e rregullimit të parashikuar të shpejtësisë
	Aktivizim i rregullimit të parashikuar të shpejtësisë
	Vozitje me rregullim të parashikuar të shpejtësisë
	Zgjidhja e problemeve

	Sistemi ndihmës gjatë ndërrimit të shiritit (Lane Assist)
	Hyrje
	Drita treguese
	Vozitje me sistemin ndihmës gjatë mirëmbajtjes të korsisë
	Zgjidhja e problemeve

	Sistemi ndihmës gjatë vozitjes (Travel Assist)
	Hyrje
	Shënime në ekranin e tabelës instrumentale
	Operim me Travel Assist
	Zgjidhja e problemeve

	Sistemi ndihmës në raste emergjente (Emergency Assist)
	Funksionet

	Sistemi ndihmës gjatë ndryshimit të korsisë (Side Assist) si
	Hyrje në temë
	Drita treguese
	Sistemi ndihmës gjatë ndryshimit të korsisë (Side Assist)
	Sistemi ndihmës gjatë ndryshimit të korsisë Plus
	Situatat e vozitjes
	Sistemi ndihmës për dalje nga parkimi (RCTA)
	Sistemi ndihmës për hapjen e dyerve (Exit Assist)
	Operim me sistemet ndihmëse


	Frenim dhe parkim
	Pajisje për frenim
	Drita kontrolluese
	Shënime për frenat
	Frena elektronike e parkimit (EPB)
	Funksioni Auto-Hold

	Programe për stabilizim dhe sistemet të cilët e ndihmojnë fr
	Drita kontrolluese
	Sistemet që e ndihmojnë frenimin
	Aktivizim dhe çaktivizim i ESC dhe TCS

	Parkim
	Parkim i automjetit


	Ndihmë gjatë parkimit dhe manovrimit
	Sistem ndihmës për parkim (Park Assist)
	Hyrje në temë
	Përshkrimi i sistemit ndihmës për parkim
	Zgjidhja e regjimit për parkim
	Parkim me sistem ndihmës për parkim
	Dalja nga vendi i parkimit me sistemin ndihmës në menaxhim gja
	Frenimi automatik i sistemit ndihmës së parkimit

	Sistemet ndihmëse për parkim dhe manovrim (Park Pilot)
	Hyrje në temë

	Sistem ndihmës gjatë parkimit Plus
	Përshkrim
	Shfrytëzimi i ndihmës gjatë parkimit
	Aktivizim automatik
	Segmente në shfaqjen vizuale
	Vendosni ekranin dhe tingujt e sinjalit
	Shfaqje për defekt
	Vozitje me rimorkio
	Ndihma e frenimit gjatë manovrimit

	Sistem ndihmës gjatë parkimit prapa
	Përshkrim

	Sistem ndihmës gjatë vozitjes pas (Rear View Camera)
	Shënime për përdorim dhe shënime sigurie
	Hyrje në temë
	Aktivizim dhe çaktivizim
	Shfaqje në ekran
	Parakushte
	Parkim tërthor
	Zgjidhja e problemeve


	Pajisjet për rimorkio dhe rimorkio
	Vozitje me rimorkio
	Hyrje në temë
	Parakushte teknike
	Bashkëngjitja dhe lidhja e rimorkios
	Ngarkimi i rimorkios
	Vozitje me rimorkio
	Stabilizimi i përbërjes

	Ngjitja e rimorkios me zhbllokim elektrik
	Përshkrim
	Bashkëngjitni mbajtësin e biçikletës në lidhësen rrotullue

	Pajisjet shtesë të pajisjeve rimorkio
	Përshkrim



	Këshillë dhe vepër
	Bateri me tension të lartë
	Shënime për siguri
	Hyrje
	Tabela paralajmëruese për tension të lartë

	Kujdesi i baterisë me tension të lartë
	Shënime për kujdesin

	Vendosja e procesit të shkarkimit në sistemin e info-argëtimi
	Menyja e-Manager
	Caktimi i kohës së nisjes (shkarkim i vonuar)

	Ngarkimi i baterisë e tension të lartë
	Hyrje
	AC-ngarkim (staсion ose prizë)
	Shfaqje për proсesin e shkarkimit
	Zgjidhja e problemeve
	Shkyçja emergjente e prizës së shkarkimit

	Kabllo shkarkimi
	Hyrje
	Kabllo për shkarkim i staсioneve për karrikim me rrymë të p
	Kabllo shkarkimi për prizat e rrymës


	Kontrolloni dhe rimbushni
	Karburant
	Ventilimi i rezervuarit të karburantit
	Rimbushje e karburantit

	Llojet e karburantit
	Shenjë për karburantin
	Llojet e benzinit
	Karburant me etanol
	Dizel karburant

	AdBlue®
	Informaсione për AdBlue®
	Dritat paralajmëruese dhe kontrolluese
	Rimbushje AdBlue ®

	Menaxhimi i motorit dhe sistemi i pastrimit të gazrave të shka
	Hyrje në temë
	Drita kontrolluese
	Katalizator
	Filter për grimсa

	Hapësira e motorit
	Ndërhyrje në hapësirën e motorit
	Hapje dhe mbyllje e kapakut të hapësirës të motorit
	Kontroll i nivelit të lëngjeve

	Vaji i motorit
	Shënime të përgjithshme
	Dritë paralajmëruese
	Kontrolli i nivelit të vajit të motorit
	Rimbushje e vajit të motorit
	Ndërrimi i vajit të motorit

	Sistemi i ftohjes
	Specifikimi i ftohësit
	Rimbushje e ftohësit

	Lëng për frenat
	Kontrolloni dhe shtoni lëngun e frenave

	Rezervuar i lëngut për larjen e xhamave
	Kontroll i nivelit të ujit për larjen e xhamave dhe shtimi

	bateri 12-voltëshe për automjetin
	Shënime për përdoruesin
	Drita treguese
	Drita treguese
	Kontrolloni nivelin e acidit në bateri
	Kontrolloni nivelin e acidit në bateri
	Mbushja dhe zëvendësimi i baterisë

	bateri 48-voltëshe për automjetin
	Shënime për përdoruesin
	Drita kontrolluese

	Menaxhim i energjisë
	Optimizimi i aftësisë së ndezjes
	Shkarkimi i baterisë të automjetit


	Rrotat
	Rrotat dhe gomat
	Shënime të përgjithshme
	Rrota të reja dhe goma
	Jetëgjatësia e gomave
	Tregues për harxhim
	Bolonat e rrotave
	Gomat e dimrit
	Zinxhirët e borës

	Kontrolli i tensionit të gomave
	Drita treguese
	Kontrolli i tensionit të gomave

	Rrotë për rast emergjent
	Ruajtja dhe përdorimi i rrotës për rast emergjent



	Mirëmbajtje
	Program për mirëmbajtjen e SEAT
	Intervalet e shërbimit
	Ndërhyrjet e shërbimit dhe plani dixhital për shërbim
	Shërbim fiks ose shërbim fleksibël
	Informaсione për kushtet e përdorimit
	Vëllimi i shërbimit

	Oferta për shërbimet shtesë
	Pjesë këmbimi të aprovuara
	Pjesë zëvendësuese të aprovuara
	Aksesorë origjinal
	SEAT shërbim për mobilitet (SEAT Service Mobility)

	Garanсion
	Garanсion për punë të pandërprerë


	Kujdes i rregullt
	Kujdes dhe pastrim
	Shënime të përgjithshme
	Larja e automjetit
	Shënime për pastrim dhe kujdes
	Pastrim i jashtëm
	Pastrim i brendshëm
	Jini veçanërisht të kujdesshëm:
	Vënia e automjetit jashtë përdorimit


	Aksesoarë dhe ndryshime teknike
	Aksesorë, pjesë këmbimi dhe riparime
	Hyrje në temë
	Ndryshime teknike
	Telekomanda dhe pajisje zyrtare



	Informaсione për konsumatorët
	Informaсione për konsumatorët
	Informaсione të memoruara dhe pajisje kontrolluese
	Kujtesa e ngjarjes (Event Data Recorder)

	Informaсione të tjera interesante
	Ndikim në mjedis
	Reсiklim i pajisjeve elektrike dhe elektronike

	Informacion mbi direktivën e BE-së 2014/53/EU
	Deklarata e thjeshtuar e përputhshmërisë me BE
	Adresat e prodhuesve
	Fushat e frekuencës, fuqia e dërgimit



	Të dhënat teknike
	Informaсione për të dhënat teknike
	Çfarë duhet të dini
	Hyrje në temë
	Shenjat e automjetit
	Konsumi i karburantit
	Sasia e mbushjes
	Pesha
	Të dhënat për motorin
	Dimenzionet



	Indeksi
	Numra dhe simbole
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Z


