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obligations. Page 2: Dashboard Views KAm 1. Side air vent â€” 2. Left steering column stalk:
external lights â€” 3. Instrument panel and warning lights â€” 4. Right steering column stalk:
windscreen wiper, washer, trip computer controls â€” Page 3 Passenger side air bag â€” 3.
Central air vents â€” 4. Left steering column stalk: external lights â€” B Fuel gauge with reserve
warning light. C Engine coolant temperature gauge with excess temperature warning light. D
Rev. Page 5 D Speedometer speed indicator. E Digital display. Page 6 Page 7 Page 8 The Trip
computer is used to display For adjustment, bring the lever Page 9: External Lights B
intermittent operation. C continuous slow operation. D continuous fast operation. KAm KAm E
fast temporary operation spring-return position. Page Air Vents Page 11 Page 12 The
Auto-Start-Stop device automatically stops the engine each time Page 13 Page 14 Page Fuel
Tank Cap Page Ford Audio Page 17 Page 18 Pagina 1 Instruction handbook Thank you for
choosing Ford. We recommend that you read this instruction handbook carefully to better
understand your vehicle features. The better you understand, the better you will feel safe and
enjoy driving it. Note The instruction handbook describes the product features and options
available in the whole range, sometimes even before they are actually available. Right steering
column stalk: windscreen wiper, rear window washer, trip computer controls â€” Passenger
side airbag â€” 3. To replace the battery, proceed The steering wheel would When the key is at
STOP, remove automatically lock as soon as you the key and turn the steering wheel try to turn
it. D Rev counter E Digital display. D Speedometer speed indicator E Digital display. This shows
the temperature of the B Time always displayed, even with key Page 34 Ford KA EN Ford KA IT
Pagina 17 Controlling the car interior lights â€” on the standard screen, they control brightness
of instrument panel, radio and automatic climate control system. Setup menu â€” within the
menu, to scroll the menu options upwards and downwards; Page 35 Ford KA EN Ford KA IT
Pagina 18 Operating modes are different Selecting an option from the main menu â€” to return
to the main menu if you according to the characteristics with a submenu: are at another point of
the menu of the option selected. KAm KAm fig. For adjustment, bring the lever fig. Orientable,
adjustable central vents 3. Orientable, adjustable side vents 4. Fixed vents for side windows 5.
Lower vents fig. Press the knob to activate the climate control system; The instrument panel
and the various dashboard controls will come on with the external lights. In these dashboard
unstable position will To use the socket, open the protection lid A. Tailgate opening is eased by
the action of the side gas Proceed as follows: Position the seat belt buckles up. Make sure that
the This is integral to the ESP system and The driver Follow the instructions on the plate If the
outside temperature is very low, The following devices are used for Keep your face away from
the The upper part must pass over Over 1. Refer to the instructions supplied with the child
restraint. Deployment of the air bag in an accident could cause fatal injuries to the child. To
engage the gears, press the clutch Therefore, the floor area under the pedal down fully and shift
the gear lever Maintain linked to situations with heavy traffic, So, if a front drive wheel is
punctured If the car is to be left inactive for longer For temporary use only! They must stay clear
and Do not try and repair The vehicle may not have a spare wheel. Fasten the sealant bottle B
on its support D. Remove the cap of the valve from the damaged tyre. Tightly screw the hose of

the sealant bottle C on the valve of the damaged tyre. Remove the power plug F from Stop the
vehicle after having driven Note Please note that emergency the socket of the cigar lighter or
approximately for three kilometres repair kits offer a temporary mobility from the auxiliary
supply socket. The your car: correct operation and A Glass bulbs: they are pressure-fit. D â€”
Direction indicators E â€” Side lower arch F â€” The 5-A fuse for door mirror demisting is
located in the diagnostic socket area, as shown in fig. Do not use bendy cables for towing and
avoid jerking. Engine oil filler B. Engine oil level dipstick C. Engine coolant D. Windscreen
washer fluid E. Use the same fluid as As far as the brake system and fuel Clean the rubber part
regularly using special products. The following C4 Maximum permissible rear axle identification
codes fig. KAm fig. Tubeless tyre. Tubeless Front wheel toe-in measured from rim radial
carcass tyres. The vehicle to rim: 1. Height is measured with the vehicle unladen. However,
recheck that the value is correct with the tyre cold. Tyres Versions Medium load Print page 1
Print document pages. Cancel Delete. Sign In OR. Don't have an account? Sign up! Restore
password. Upload from disk. Upload from URL. Dada a poltica de desenvolvimento constante,
reservado o direito de alterar as especificaes, o design ou o equipamento em qualquer altura,
sem aviso prvio e sem incorrer em quaisquer obrigaes. Esta publicao, ou parte dela, no pode
ser reproduzida nem traduzida sem nossa aprovao. Erros e omisses excludos. Ford Motor
Company Reservados todos os direitos. Difusor de ar lateral 2. Alavanca esquerda: comando
das luzes externas 3. Quadro de instrumentos e luzes avisadoras 4. Alavanca direita: comandos
do limpa pra-brisas, limpa culo posterior, trip computer 5. Difusores de ar centrais 6. Air bag
lado do passageiro 8. Gaveta porta-objectos 9. Comandos dos vidros elctricos Alavanca das
mudanas Painel de comandos Air bag lado do condutor. Air bag lado do passageiro 3.
Difusores de ar centrais 4. Alavanca esquerda: comando das luzes externas 6. Quadro de
instrumentos e luzes avisadoras 7. Air bag lado do condutor 9. Gaveta porta-objectos. KAm B
Indicador de nvel do combustvel com luz avisadora de reserva. C Indicador de temperatura do
lquido de arrefecimento do motor com luz avisadora de temperatura mxima. D Conta-rotaes. E
Ecr digital. As luzes avisadoras me Eesto presentes apenas nas verses Diesel. Verses com ecr
digital Verses com ecr multifunes D Taqumetro indicador de velocidade. Presso prolongada
para regressar ao ecr standard. As modalidades de gesto neste ponto diferem entre si,
conforme a opo seleccionada. Para percorrer o ecr e as respectivas opes, para baixo ou para
diminuir o valor visualizado. Para algumas seleces Regulao do relgio e Unidade de medida est
previsto um submenu. Os modos de gesto neste ponto diferem entre si conforme a
caracterstica da opo seleccionada. Premir o boto de trancagem B para activar o fecho
centralizado. Premir o boto C exercendo uma presso dupla durante alguns segundos para obter
a abertura da tampa da bagageira. Para efectuar a regulao deslocar a alavanca para baixo at
posio 2 de seguida regular o volante para a posio mais adequada e depois bloque-lo nesta
posio colocando a alavanca na posio 1. Esta funo composta por dois trips separados
denominados Trip A e Trip B. Reset do trip B A iluminao externa activada apenas com a chave
de arranque na posio MAR. Ao acender as luzes externas, iluminam- se o quadro de
instrumentos e os vrios comandos situados no tablier. B funcionamento a intermitncia. C
funcionamento contnuo lento. D funcionamento contnuo rpido. E funcionamento rpido
temporrio posio instvel. Funo Lavagem inteligente Ao puxar a alavanca para o volante posio
instvel acciona-se o lava pra-brisas. O limpa pra-brisas activado automaticamente e pra de
funcionar 3 golpes depois da libertao do comando, realizando mais um golpe para eliminar as
gotas residuais. Empurrando a alavanca para o tablier posio instvel acciona-se o lava
vidro-traseiro. O limpa-culo posterior activado automaticamente e pra de funcionar 3 golpes
depois da libertao do comando, realizando mais um golpe para eliminar as gotas residuais.
Com o limpa pra-brisas activado, engatando a marcha-atrs o limpa-culo posterior activa-se
automaticamente. C Selector de recirculao do ar. D Selector de distribuio de ar. Abertura: para
abrir o difusor, carregar no ponto indicado pela seta. Para engatar a marcha-atrs R da posio de
ponto morto, necessrio elevar o anel deslizante A situado sob o punho e simultaneamente
deslocar a alavanca para a direita e depois para trs. KAm A KAm Com as luzes de nevoeiro
acesas, no quadro de instrumentos acende-se a luz avisadora 5; com as luzes de nevoeiro
posteriores acesas, no quadro de instrumentos acende-se a luz avisadora 4. A activao das luzes
de nevoeiro acontece com as luzes de mdios acesas. Isto aumenta a eficincia do veculo
reduzindo os consumos, as emisses de gases nocivos e a poluio sonora. O sistema activa-se a
cada ligao do veculo. Nota Se se pretender privilegiar o conforto climtico, possvel desactivar o
sistema Auto-Start-Stop, para poder permitir um funcionamento contnuo do sistema de
climatizao. A paragem do motor assinalada pelo cone no ecr digital. Modalidades de reactivao
do motor Para permitir a nova ligao do motor, pressionar o pedal de embraiagem. Regulao da
inclinao do encosto Rodar o boto B. Regulao em altura Atravs da alavanca C possvel levantar
ou baixar a parte posterior da almofada para obter uma posio de conduo melhor e mais

confortvel. CONDIES DE NO PARAGEM DO MOTOR Com o dispositivo activo, por exigncias de
conforto, conteno de emisses e de segurana, o motopropulsor no pra em condies particulares,
entre as quais: motor ainda frio; avaria dos componentes ou do sensor do sistema
Auto-Start-Stop temperatura externa particularmente fria, se prevista a indicao apropriada;
reduzida depresso do sistema de travagem, por exemplo aps repetidas presses no pedal do
travo; bateria insuficientemente carregada; culo posterior trmico activado; pra-brisas aquecido
activado; limpa-pra-brisas a funcionar mxima velocidade durante um tempo prolongado;
regenerao do filtro de partculas em curso s para motores Diesel ; porta do condutor no fechada;
cinto de segurana do condutor no apertado; marcha-atrs engatada por exemplo para as
manobras de estacionamento ; climatizador automtico, sempre que no tenha sido ainda
alcanado um nvel adequado de conforto trmico ou activao MAX - DEF; no primeiro perodo de
utilizao, para inicializao do sistema. Nos casos referidos visvel uma mensagem de informao no
ecr digital e, se previsto, o sinal intermitente do cone. Lado do condutor se estiver prevista a
memria de posio Para voltar a colocar o banco na posio inicial, fazer deslizar o banco para trs
empurrando o encosto at bloquear o banco movimento d actuar na alavanca D movimento e e
levantar o encosto movimento f at sentir o estalido de bloqueio. ATENO A utilizao da alavanca D
antes de bloquear o banco na posio inicial, provoca a perda da posio de partida do banco, neste
caso necessrio regular a posio do banco atravs da regulao longitudinal de acordo com o
descrito no pargrafo Regulao no sentido longitudinal. A E KAm B KAm C KAm Lado do
condutor e lado do passageiro se no estiver prevista a memria de posio Para voltar a colocar o
banco na posio inicial, fazer deslizar o banco para trs empurrando o encosto movimento d ;
actuar na alavanca D movimento e e levantar o encosto movimento f at sentir o estalido de
bloqueio. Regular a posio longitudinal de acordo com o descrito no pargrafo Regulao no
sentido longitudinal. AVISO Utilizando a chave de arranque, desapertar o tampo B rodando-o
para a esquerda. Para verses com banco desdobrado, levantar a alavanca A ou B para
desbloquear respectivamente a poro esquerda ou direita do encosto e acompanhar o encosto
na almofada. Recolocar o banco na posio de utilizao normal Proceda do seguinte modo:
deslocar lateralmente os cintos de segurana verificando se estes esto correctamente
desenrolados e no torcidos; levantar os encostos empurrando-os para trs at ouvir o estalido de
bloqueio de ambos os mecanismos de engate. O sistema mostrar no display multifunes o
nmero PIN para o registo do telemvel. Para os prximos dois passos, consulte o manual de
instrues do seu telemvel sobre o registo e a ligao atravs da tecnologia Bluetooth. Procure no
telemvel dispositivos equipados com tecnologia sem fios Bluetooth. Nesta lista encontrar Ford
Audio nome que identifica o sistema de Ford Audio instalado no seu automvel : seleccione-o.
Quando o telemvel pedir, introduza o nmero PIN que aparece no display do painel de
instrumentos utilizando o teclado do telemvel. Se o registo for bem sucedido, o sistema dir A
Ligar e no final aparecer no display, a ttulo de confirmao, a ID do telemvel registado. Se premir.
Se o registo falhar, aparecer uma mensagem de erro, neste caso ser necessrio repetir o
procedimento. Aps o registo do telemvel, ao efectuar a primeira ligao, o Ford Audio dir
Bem-vindo. Nos procedimentos seguintes de registo ou ligao do mesmo telemvel, esta
mensagem no ser mais pronunciada. O Ford Audio perguntar se deseja copiar a agenda do
telemvel registado para o Ford Audio. Para comear a copiar a agenda, diga Sim, caso contrrio,
diga No. Em alguns telemveis compatveis, os nomes presentes na agenda no so
automaticamente transferidos, devendo portanto ser copiados pelo utilizador atravs do teclado
do telemvel. Se o Ford Audio lhe pedir que faa, execute esse procedimento seguindo as
instrues especficas do seu telemvel e prima. Aconselhamo-lo a dedicar algum tempo leitura
deste manual de instrues de modo a conhecer melhor o seu veculo. Quanto melhor o conhecer,
maior ser o sentido de segurana e o prazer que retirar da sua conduo. Nota O manual de
instrues descreve as caractersticas do produto e as opes disponveis em toda a gama, por vezes
mesmo antes de estarem efectivamente disponveis. Pode descrever opes no instaladas no seu
veculo. Nota Utilizar e gerir sempre o veculo de acordo com as leis e os regulamentos vigentes.
Nota Entregar o manual de instrues ao novo proprietrio em caso de venda do veculo. Esta parte
integrante do veculo. KAm fig. C U L O Acendimentos da luz avisadora Y durante a marcha Se a
luz avisadora Yacender, significa que o sistema est a efectuar um autodiagnstico devido, por
exemplo, a uma quebra de tenso. Se a anomalia permanecer, contactar a Rede de Assistncia
Ford. SMBOLOS Nalguns componentes do veculo, ou em proximidade dos mesmos, esto
aplicadas etiquetas coloridas especficas, cuja simbologia chama a ateno do utilizador e indica
precaues importantes que o utilizador deve observar em relao ao componente em questo.
Activa-se automaticamente retirando a chave do dispositivo de arranque. A cada arranque, ao
rodar a chave para a posio MAR, a centralina do sistema Ford CODE envia centralina de
controlo do motor um cdigo de reconhecimento para desactivar o bloqueio das funes. Se,
durante o arranque, o cdigo no for correctamente reconhecido, no quadro de instrumentos

acende-se a luz avisadora Y. Nesse caso, rodar a chave para a posio STOP e, posteriormente,
para MAR; se o bloqueio permanecer, tentar com as outras chaves atribudas. Se mesmo assim
no for possvel accionar o motor, contactar a Rede de Assistncia Ford. Para a memorizao de
novas chaves, at 8 no mximo, contactar a Rede de Assistncia Ford. Choques violentos podem
danificar os componentes electrnicos presentes na chave. B o cdigo mecnico das chaves a
comunicar Rede de Assistncia Ford em caso de pedido de duplicados das chaves. AVISO Para
garantir a perfeita eficincia dos dispositivos electrnicos internos das chaves, no deixar as
mesmas expostas aos raios solares. O desbloqueio das portas verifica-se automaticamente em
caso de interveno do sistema de corte de combustvel. Desbloqueando as portas atravs do
telecomando, se dentro de 45 segundos no se abrir nenhuma porta, o sistema voltar a bloquear
automaticamente as portas. Bloqueio das portas Presso breve do boto : bloqueio das portas
distncia com desactivao do plafonier interno e dupla intermitncia dos indicadores de direco se
previsto. Se uma ou mais portas estiverem abertas, o bloqueio no efectuado. Isto assinalado
por uma rpida intermitncia dos indicadores de direco se previsto. O bloqueio das portas no
efectuado em caso de bagageira aberta. Abertura distncia da porta da bagageira Efectuar uma
dupla presso do boto Rpara efectuar o desengate abertura distncia da porta da bagageira. A
abertura da porta da bagageira assinalada por um duplo sinal luminoso dos indicadores de
direco. Caso seja necessrio pedir um novo telecomando, dirigir-se Rede de Assistncia Ford
levando consigo o carto CODE, um documento de identidade e os documentos identificativos
de propriedade do veculo. Alguns dispositivos elctricos por exemplo, auto-rdio, fecho
centralizado das portas, etc. MAR: posio de marcha. Todos os dispositivos elctricos podem
funcionar. AVV: arranque do motor. O dispositivo de arranque est equipado com um
mecanismo de segurana que obriga, em caso de falha no arranque do motor, a repor a chave na
posio STOP antes de repetir a manobra de arranque. Nunca extrair a chave com o veculo em
movimento. O volante bloquear-se-ia automaticamente logo primeira curva. Isto sempre vlido,
mesmo que o veculo esteja a ser rebocado. ATENO fig. Desactivao Mover ligeiramente o
volante enquanto se roda a chave para a posio MAR. A Conta-rotaes. C U L O A cor de fundo
dos instrumentos e a sua tipologia pode variar em funo das verses. O acendimento da luz
avisadora indica que no reservatrio restam aprox. No viajar com o depsito quase vazio: as
eventuais faltas de alimentao podem danificar o catalisador. O acendimento da luz avisadora
emalgumas verses juntamente com a mensagem visualizada pelo ecr multifunes indica o
aumento excessivo da temperatura do lquido de arrefecimento; neste caso, parar o motor e
contactar a Rede de Assistncia Ford. Esta sugesto de mudana de velocidade dada na ptica de
optimizar os consumos e o estilo de conduo. Nota A indicao no quadro de instrumentos fica
acesa at o condutor efectuar uma mudana de velocidade ou at as condies de conduo entrarem
num perfil de misso tal que no necessria uma mudana de velocidade para optimizar os
consumos. Atravs da presso prolongada do boto MENU ESC se estiver no nvel do menu, sai do
ambiente menu de configurao; se estiver no nvel de definio de uma opo do menu, abandona o
nvel de menu; so guardadas apenas as alteraes j memorizadas pelo utilizador j confirmadas
com a presso do boto MENU ESC. O ambiente do menu de configurao temporizado; aps a sada
do menu devido ao termo da temporizao, so guardadas apenas as alteraes j memorizadas pelo
utilizador j confirmadas com a presso breve do boto MENU ESC. Quando se est prximo do valor
pretendido, concluir a regulao atravs de presses nicas. Se se desejar anular a definio, proceder
como indicado a seguir: premir o boto MENU ESC com presso breve, o display visualiza de
modo intermitente On ; premir o boto , o ecr visualiza no modo intermitente Off ; premir o boto
MENU ESC com presso breve para regressar ao ecr do menu ou premir o boto com presso
prolongada para regressar ao ecr standard sem memorizar. Definio da unidade de medida Unit
Esta funo permite a regulao da unidade de medida. Menu de configurao no interior do menu
permitem percorrer o menu para cima ou para baixo; durante as operaes de configurao
permitem o aumento ou a diminuio. Para algumas opes Regulao do relgio e Unidade de medida
est previsto um submenu. C U L O atravs da presso breve do boto MENU ESC pode
memorizar-se a definio e ao mesmo tempo passar opo seguinte do menu de definio, se esta for
a ltima regressa-se mesma opo do menu anteriormente seleccionada. Atravs da presso
prolongada do boto MENU ESC: quando se est no nvel do menu principal, abandona-se o
ambiente do menu de configurao; se estiver noutro ponto do menu ao nvel de definio de uma
opo de submenu, ao nvel de submenu ou ao nvel de definio de uma opo do menu principal ,
abandona para o nvel de menu principal; so guardadas apenas as alteraes j memorizadas pelo
utilizador j confirmadas com a presso do boto MENUESC. O ambiente do menu de configurao
est temporizado; aps a sada do menu devido ao termo da temporizao, so guardadas apenas as
alteraes j memorizadas pelo utilizador j confirmadas com a presso breve do boto MENU ESC. Se
se desejar anular a definio, proceder como indicado a seguir: premir o boto MENU ESC com
presso breve, o ecr visualiza de modo intermitente On ; premir o boto , o ecr visualiza no modo

intermitente Off ; premir o boto MENU ESC com presso breve para regressar ao ecr do menu ou
premir o boto com presso prolongada para regressar ao ecr standard sem memorizar. Para
mais informaes ver o pargrafo Trip computer. Quando se est perto do valor pretendido, concluir
a regulao atravs de presses individuais. Acertar Hora Regulao do relgio Esta funo permite a
regulao do relgio passando atravs de dois submenus: Hora e Formato. Uma vez efectuada a
regulao, premir o boto MENU ESC com presso breve para regressar ao ecr do submenu ou
premir o boto com presso contnua para regressar ao ecr do menu principal sem memorizar. Ver
rdio Repetio das informaes udio Esta funo permite visualizar no ecr informaes relativas ao
auto-rdio. Se a unidade de medida definida da distncia for mi, o ecr visualizar a quantidade de
combustvel consumido em mpg. Idioma seleco do idioma As visualizaes do ecr, com definio
prvia, podem ser representadas nas seguintes lnguas: Italiano, Alemo, Ingls, Espanhol, Francs,
Portugus, Polaco e Holands. Ao premir o boto o visor regressa primeira opo do menu Beep
Velocidade. Esta funo composta por duas vertentes denominadas Trip A e Trip B capazes de
monitorizar a misso completada pelo veculo viagem de modo independente. Ambas as funes
podem ser repostas a zero reset incio de uma nova misso. O Trip A permite a visualizao dos
seguintes valores: Autonomia Distncia Consumo mdio Consumo instantneo Velocidade mdia
Tempo de viagem durao da conduo. Os valores Autonomia e Consumo instantneo no podem
ser repostos a zero. Valores visualizados Autonomia Indica a distncia que ainda pode ser
percorrida com o combustvel presente no reservatrio, partindo do princpio que se prossegue a
marcha mantendo o mesmo tipo de conduo. No display aparece a indicao - - - - quando se
verificam os seguintes eventos: valor de autonomia inferior a 50 km ou 30 mi em caso de
paragem do veculo com o motor ligado por um tempo prolongado. AVISO A variao do valor de
autonomia pode ser influenciada por diversos factores: estilo de conduo consultar a descrio no
pargrafo Estilo de conduo no captulo Arranque e conduo , tipo de percurso auto-estrada,
urbano, montanha, etc. Portanto, a programao de uma viagem deve ter em conta o descrito
anteriormente. Distncia percorrida Indica a distncia percorrida desde o incio da nova misso.
Consumo mdio Representa a mdia dos consumos desde o incio da nova misso. Consumo
instantneo Exprime a variao, actualizada constantemente, de consumo do combustvel. Em caso
de estacionamento do veculo com o motor ligado, no ecr apresentada a indicao - - - -. C U L O
Velocidade mdia Representa o valor mdio da velocidade do veculo em funo do tempo total
decorrido desde o incio da nova misso. Tempo de viagem Tempo decorrido desde o incio da
nova misso. Boto TRIP de comando fig. Nova misso Inicia a partir de quando efectuada uma
reposio a zeros: manual por parte do condutor, atravs da presso do respectivo boto; automtico
quando a distncia percorrida atinge o valor de ,9 km ou quando o tempo de viagem atinge o
valor de AVISO A operao de reposio a zeros efectuada na presena das visualizaes do Trip A
efectua o reset apenas das medidas relativas prpria funo. AVISO A operao de reposio a zero
efectuada em presena das visualizaes do Trip B, efectua o reset apenas das medidas relativas
prpria funo. Procedimento de incio da viagem Com a chave de arranque na posio MAR, efectuar
a reposio a zero reset premendo e segurando carregado o boto TRIP por mais de 2 segundos. C
U L O Regulao da inclinao do encosto fig. Regulao da altura se previsto fig. Rebatimento do
encosto fig. Qualquer regulao deve ser executada exclusivamente com o veculo parado. ATENO
Uma vez largada a alavanca de regulao, verificar sempre se o banco est bloqueado nas guias,
tentando desloc-lo para a frente e para trs. Se o bloqueio no se verificar, pode ocorrer a
deslocao inesperado do banco e a consequente perda de controlo do veculo. AVISO fig. C U L
O Lado do condutor se estiver prevista a memria de posio Para voltar a colocar o banco na
posio inicial, fazer deslizar o banco para trs empurrando o encosto at bloquear o banco
movimento d actuar na alavanca D movimento e e levantar o encosto movimento f at sentir o
estalido de bloqueio. ATENO A utilizao da alavanca D antes de bloquear o banco na posio
inicial provoca a perda da posio de partida do banco, neste caso necessrio regular a posio do
banco atravs da regulao longitudinal fig. Lado do condutor e lado do passageiro se no estiver
prevista a memria de posio Para voltar a colocar o banco na posio inicial, fazer deslizar o banco
para trs empurrando o encosto movimento d ; actuar na alavanca D movimento e e levantar o
encosto movimento f at sentir o estalido de bloqueio. Regular a posio longitudinal atravs da
alavanca A-fig. Qualquer regulao deve efectuar-se exclusivamente com o veculo parado. De
facto, o mecanismo, na presena de um obstculo por ex. As regulaes devem ser feitas somente
com o veculo parado e o motor desligado. Os apoios de cabea devem ser regulados de maneira
que a cabea, e no o pescoo, fique apoiada neles. Somente nestas condies exercem a sua aco
protectora. Para tirar o mximo proveito da aco protectora do apoio de cabea, regule o encosto
de maneira que o busto fique erecto e a cabea o mais perto possvel do apoio de cabea. Regulao
para baixo: carregar no boto A e baixar o apoio de cabea. A configurao especfica dos apoios
para cabea interfere com o apoio correcto das costas do passageiro da frente no encosto; a
configurao destina-se a permitir uma utilizao correcta do apoio para cabea. AVISO Durante o

uso dos bancos posteriores, os apoios de cabea so sempre mantidos na posio toda extrada.
Para efectuar a regulao, deslocar a alavanca fig. A extraco dos apoios de cabea posteriores
deve ser efectuada com o encosto desengatado e inclinado para o habitculo. Para colocar o
apoio de cabea em condies de utilizao, levant-lo at ouvir o estalido de bloqueio. C U L O Uma
vez que os espelhos retrovisores externos so curvos alteram ligeiramente a percepo da
distncia. Accionando a alavanca A possvel regular o espelho para duas posies diferentes :
normal ou antiencandeamento. Regulao elctrica fig. Difusores para descongelamento ou
desembaciamento do pra-brisas 2. Difusores centrais orientveis e regulveis 3. Difusores laterais
orientveis e regulveis 4. Difusores fixos para vidros laterais 5. Difusores inferiores fig. Evitar a
utilizao prolongada desta funo, especialmente quando se encontrarem mais ocupantes no
veculo, de modo a evitar a possibilidade de embaciamento dos vidros. D Selector de distribuio
de ar directamente para o ocupante e para os vidros laterais directamente para o ocupante, para
os vidros laterais e para os ps apenas para os ps directamente para os ps e o pra-brisas
-apenas para o pra-brisas. A activao da funo assinalada pelo acendimento da luz avisadora no
quadro de instrumentos. Para preservar a eficincia da bateria, a funo temporizada, sendo
desactivada automaticamente aps cerca de 4 minutos. A activao da funo assinalada pelo
acendimento da luz avisadora A no quadro de instrumentos. Para preservar a eficincia da
bateria, a funo temporizada, sendo desactivada automaticamente aps cerca de 20 minutos.
Premindo o selector activa-se o climatizador e, simultaneamente, acende-se o LED no selector;
esta operao permite um arrefecimento mais rpido do habitculo. C Selector de circulao do ar
circulao do ar interno entrada de ar do exterior AVISO recomendvel activar a circulao de ar
durante paragens em filas ou em tneis para evitar a entrada de ar externo poludo. A activao da
funo assinalada pelo acendimento da luz avisadora no quadro de instrumentos Para preservar a
eficincia da bateria, a funo temporizada, sendo desactivada automaticamente aps cerca de 20
minutos. AVISO o climatizador muito til para acelerar o desembaciamento, uma vez que
desumidifica o ar. Regular os comandos de acordo com o descrito anteriormente e activar o
climatizador premindo o selector B; o LED no selector acende-se. Antes do Vero, verificar a
eficincia do sistema atravs da Rede de Assistncia Ford. A desactivao do aquecedor realiza-se
automaticamente quando so alcanadas as condies de conforto. Climatizador automtico se
previsto O aquecedor elctrico suplementar activa-se automaticamente com base nas condies
ambientais e com o motor ligado. Climatizador manual O aquecedor adicional activa-se
automaticamente rodando o manpulo A para o ltimo sector vermelho ou accionando o
ventilador manpulo B pelo menos para a 1 a velocidade. AVISO O aquecedor funciona s com
temperatura externa e temperatura do lquido de arrefecimento do motor baixas. O aquecedor no
se activa se a tenso da bateria no for suficiente. As funes referidas podem alterar-se
manualmente, ou seja, possvel intervir no sistema seleccionando uma ou mais funes. C U L O
no possvel introduzir no habitculo ar a temperatura inferior temperatura exterior a temperatura
indicada no display fica intermitente quando o sistema no garantir o alcance das condies de
conforto exigidas ; possvel repor a zeros manualmente a velocidade do ventilador com o
compressor activado, a ventilao no pode descer abaixo de uma barra visualizada no display.
Com o sistema desligado, as condies do sistema de climatizao so as seguintes: todos os LEDs
se apagam; o display da temperatura definida desliga-se; a circulao de ar desactivada; o
compressor desactivado; o ventilador desliga-se. Nestas condies, possvel activar ou desactivar
a recirculao sem que o sistema seja activado. Para temperaturas baixas ou se o compressor for
desactivado, a circulao forosamente desactivada para evitar possveis fenmenos de
embaciamento. AVISO recomendvel no utilizar a funo de circulao de ar quando a temperatura
exterior for baixa e existir a possibilidade de os vidros se embaciarem rapidamente. Premindo o
boto reduz-se a temperatura desejada no habitculo at atingir o valor LO arrefecimento mximo.
AVISO Se o lquido de aquecimento no estiver suficientemente quente, no se activa
imediatamente a velocidade mxima do ventilador, no sentido de limitar a entrada de ar
insuficientemente quente no habitculo. O ventilador apenas pode ser excludo se o compressor
for desactivado boto B. Para restabelecer o controlo automtico da velocidade do ventilador,
premir o boto AUTO. Botes y G H I Seleco manual da distribuio de ar Premindo os botes
possvel definir uma das cinco opes de distribuio do fluxo de ar: y para os difusores do
pra-brisas e dos vidros laterais dianteiros para o desembaciamento ou descongelamento dos
vidros. C U L O para os difusores da zona dos ps dos lugares anteriores. A tendncia natural de
o calor se difundir para cima permite o aquecimento do habitculo num perodo de tempo mais
curto, proporcionando uma imediata sensao de calor. Esta distribuio permite um bom
aquecimento do habitculo, tendo em conta o possvel embaciamento dos vidros. A distribuio do
ar definida visualizada atravs do acendimento dos LEDs nos botes. Para restabelecer o controlo
automtico da distribuio de ar, premir o boto AUTO. AVISO A funo permanece activada durante
cerca de 3 minutos, a partir do momento em que o lquido de arrefecimento do motor atinge a

temperatura adequada. A funo temporizada e desactivada automaticamente aps cerca de 20
minutos. Para excluir antecipadamente a funo, premir novamente o boto M. AVISO No aplicar
adesivos na parte interna do vidro posterior prximo dos filamentos do culo posterior trmico
para evitar danific-lo. O sistema utiliza fluido refrigerante Ra que, no caso de perdas acidentais,
no prejudica o ambiente. Evitar a utilizao do lquido R12 incompatvel com os componentes do
prprio sistema. A funo temporizada e desactivada automaticamente aps cerca de 4 minutos.
Para desactivar a funo antecipadamente, prima novamente o boto N. Antes do Vero, verificar a
eficincia do sistema junto da Rede de Assistncia Ford. No quadro de instrumentos ilumina-se a
luz avisadora 1. Apagam-se movendo a alavanca em direco ao volante reactivam-se os mdios.
No quadro de instrumentos ilumina-se intermitentemente a luz avisadora ou. Os indicadores de
direco desactivam-se automaticamente ao repor o veculo na posio de marcha rectilnea. Funo de
mudana de faixa Sempre que se pretenda assinalar uma mudana de faixa, colocar a alavanca
esquerda na posio instvel por menos de meio segundo. O indicador de direco do lado
seleccionado activado por 3 intermitncias e depois desliga-se automaticamente. Ao acender as
luzes externas, iluminam-se o quadro de instrumentos e os vrios comandos situados no tablier.
Luzes apagadas fig. No quadro de instrumentos ilumina-se a luz avisadora 3. MDIOS fig. A
alavanca pode assumir cinco posies diferentes 4 nveis de velocidade : A limpa pra-brisas
parado. O funcionamento rpido temporrio limitado ao tempo em que se mantm manualmente a
alavanca na posio. A soltar a alavanca, esta volta posio A, parando automaticamente o limpa
pra-brisas. Mantendo puxada a alavanca, possvel activar com um s movimento o jacto do lava
pra-brisas; este activa-se automaticamente ao manter puxada a alavanca durante mais de meio
segundo. O funcionamento do limpa pra-brisas termina algumas batidas depois de se soltar a
alavanca; uma posterior batida de limpeza, distncia de alguns segundos, completa a operao de
limpeza. Activao Com a chave de arranque na posio STOP ou extrada, puxar a alavanca no
sentido do volante dentro de 2 minutos desde o desligamento do motor. A cada accionamento
da alavanca, o acendimento das luzes prolongado de 30 segundos, at um mximo de segundos;
decorrido este tempo, as luzes apagam-se automaticamente. A cada accionamento da alavanca
corresponde o acendimento da luz avisadora 3 no quadro de instrumentos e no display
apresentado o tempo durante o qual a funo permanece activa. A luz avisadora acende-se aps o
primeiro movimento da alavanca e permanece acesa at desactivao automtica das luzes. Cada
accionamento da alavanca apenas aumenta o tempo de permanncia das luzes acesas.
Desactivao Manter puxada a alavanca em direco ao volante por mais de 2 segundos. Nestas
condies, se o limpa pra-brisas for submetido a um esforo excessivo, activa-se a proteco do
motor, que inibe o funcionamento durante alguns segundos. Se posteriormente o
funcionamento no for restabelecido, contactar a Rede de Assistncia Ford. Mantendo empurrada
a alavanca, possvel activar com um s movimento o jacto do lava-culo posterior e o mesmo
limpa-culo posterior; este activa-se automaticamente ao manter empurrada a alavanca durante
mais de meio segundo. O funcionamento do limpa-culo posterior termina algumas batidas
depois de se soltar a alavanca; uma posterior batida de limpeza, distncia de alguns segundos,
completa a operao de limpeza. Rodando o aro para a posio ' acciona-se o limpa-vidro traseiro.
Com o limpa vidro-traseiro activo, rodando a virola para a posio ' acciona-se o limpa
vidro-traseiro que, neste caso, funciona nas diferentes posies em sincronia com o limpa
pra-brisas, mas a uma frequncia mdia. Quando o limpa pra-brisas est activo, quando se engrena
a marcha-atrs, activa-se automaticamente o limpa-culo posterior em funcionamento contnuo
normal. O funcionamento termina quando se desengata a marcha-atrs. No utilizar o limpa-culo
posterior para eliminar a neve ou gelo acumulados. Nestas condies, se o limpa-culo posterior
for submetido a um esforo excessivo, activa-se a proteco do motor, que inibe o funcionamento
durante alguns segundos. AVISO Antes de sair do veculo certificar-se de que o interruptor se
encontre na posio central, certificando-se de que as luzes esto apagadas com a porta fechada,
evitando assim descarregar a bateria. Em algumas verses, o acendimento e o apagamento
verificam-se quando se abre ou fecha a porta anterior do lado do condutor. Com o desbloqueio
das portas por telecomando, activada uma temporizao de 10 segundos, aproximadamente. Com
o bloqueio das portas pelo telecomando, desliga-se o plafonier. Temporizaes da luz do tecto
posio central do elemento transparente Esto previstos trs diferentes modos de acendimento:
aquando da abertura de uma porta activa-se uma temporizao de trs minutos que reactivada de
cada vez que se abre a porta; quando se retira a chave do interruptor de arranque no espao de
dois minutos a partir da desactivao do motor, activa-se uma temporizao de cerca de 10
segundos; ao destrancar as portas com o telecomando ou com a chave na porta do lado do
condutor , activa-se uma temporizao de cerca de 10 segundos. Para a desligao esto previstas
trs modalidades: quando se fecham todas as portas, desactiva-se a temporizao de trs minutos e
activa-se outra de 10 segundos. Esta temporizao desactiva-se se a chave for colocada na posio
MAR; ao trancar as portas com o telecomando ou com a chave na porta do lado do condutor , a

luz do tecto apaga-se. O plafonier da bagageira tem uma temporizao de 15 minutos. Quando
activadas, acendem-se as luzes avisadoras. Para desligar, premir novamente o boto A. O uso
das luzes de emergncia regulamentado pelo cdigo da estrada do pas onde se encontra o
utilizador. Respeitar as regras respectivas. A B C KAm fig. A funo desliga-se automaticamente
assim que a travagem deixa de ter carcter de emergncia. Esta funo respeita as prescries
legislativas actualmente em vigor. C U L O Depois do embate, caso se verifique um cheiro a
combustvel ou fugas do sistema de alimentao, no reactivar o sistema, para evitar os riscos de
incndio. AVISO Para restabelecer o correcto funcionamento do veculo, deve ser efectuado o
seguinte procedimento: rodar a chave de arranque para a posio MAR; activar o indicador de
direco direito; desactivar o indicador de direco direito; activar o indicador de direco esquerdo;
desactivar o indicador de direco esquerdo; activar o indicador de direco direito; desactivar o
indicador de direco direito; activar o indicador de direco esquerdo; desactivar o indicador de
direco esquerdo; rodar a chave de arranque para a posio de STOP. O procedimento guiado
pelas luzes avisadoras dos indicadores de direco presentes no quadro. A interveno do sistema
assinalada pela mensagem Corte de combustvel activado ver manual no display. Inspeccionar
correctamente o veculo para se certificar de que no existem fugas de combustvel, por exemplo
no compartimento do motor, sob o veculo ou em redor do depsito. Depois da coliso, rodar a
chave de ignio para STOP para no descarregar a bateria. Podem ser orientadas para a frente e
para os lados. Na parte de trs da pala do lado do condutor encontra-se um espelho de cortesia.
O isqueiro alcana elevadas temperaturas. Manusear com cautela e evitar que seja utilizado
pelas crianas: perigo de incndio ou queimaduras. Verificar sempre a efectiva desactivao do
isqueiro. No viajar com as gavetas porta-objectos abertas: podem ocorrer ferimentos ao
passageiro em caso de acidente. Para aceder ao compartimento para objectos, levantar a parte
anterior da almofada 1 para permitir o desengate e levantar a parte posterior 2 lado do encosto.
Para fechar o compartimento porta-objectos, baixar e inserir por baixo do encosto a parte
posterior do banco sem forar, depois carregar na parte anterior do mesmo at ao seu completo
bloqueio. Para utilizar a tomada de corrente, abrir a tampa de proteco A. O funcionamento
correcto apenas garantido se os acessrios ligados estiverem equipados com uma ficha
homologada, presente em todos os componentes da Lineaccessori Ford. AVISO Com o motor
desligado e com a chave em MAR, uma utilizao prolongada por exemplo durante mais de 1 hora
de acessrios com um alto consumo de corrente pode causar a reduo da eficincia da bateria, ao
ponto de no permitir o arranque do motor. Podem ligar-se tomada acessrios com potncia no
superior a W consumo mximo de 15 A. Com o comando centralizado se previsto , quando a
chave rodada, destrancam-se simultaneamente as portas. Com o telecomando se previsto
premir o boto para abrir as portas. Antes de abrir uma porta, certificar-se de que a manobra
possa ser realizada em condies de segurana. Abrir as portas somente com o veculo parado.
Com o comando centralizado se previsto , indispensvel que todas as portas estejam
perfeitamente fechadas. Com o telecomando se previsto premir o boto ; para fechar as portas.
O fecho imperfeito de uma das portas impede o bloqueio simultneo. AVISO Se uma das portas
no est bem fechada ou se existe uma avaria no sistema, o fecho centralizado no accionado.
Com o fecho centralizado, o accionamento da alavanca A no lado do condutor provoca o
desbloqueio de todas as portas. Para verses sem fecho centralizado, cada porta desbloquada
independentemente. Mantendo premido o boto do lado do condutor durante alguns segundos,
o vidro sobre ou desce automaticamente apenas com a chave na posio MAR. No boto do lado
do passageiro, o automatismo s funciona para a descida do vidro. Antes e durante o
accionamento, certificar-se sempre de que os passageiros no estejam expostos a riscos de
leses provocadas directamente pelos vidros em movimento ou por objectos pessoais
danificados pelos mesmos. AVISO Ao sair do veculo, retirar sempre a chave de arranque para
evitar que os vidros elctricos, accionados involuntariamente, constituam um perigo para quem
permanece a bordo. O accionamento da alavanca A no lado do condutor ou no lado do
passageiro gera um bloqueio centralizado. Com fechadura mecnica, sem comando centralizado,
o fecho verifica-se actuando apenas nas alavancas de comando. C U L O Boto elctrico soft
touch fig. A tampa da bagageira pode tambm ser aberta a qualquer momento se as portas do
veculo estiverem desbloqueadas. Para abrir a tampa da bagageira deve ter-se activado o boto
com a abertura de uma das portas anteriores ou ter desbloqueado as portas com o
telecomando ou utilizando a chave mecnica. O fecho incorrecto da porta da mala indicado pelo
acendimento da luz avisadora no quadro de instrumentos se presente. A abertura da porta da
bagageira facilitada pela aco dos amortecedores laterais. Em algumas verses, abrindo a porta
da bagageira, acende-se o plafonier de iluminao do vo da bagageira: a lmpada apaga-se
automaticamente quando se fecha a porta. A lmpada fica tambm acesa durante cerca de 15
minutos aps ter rodado a chave para a posio STOP: se neste perodo de tempo, se verificar a
abertura de uma porta ou da porta da bagageira, reposta a temporizao de 15 minutos. Atravs de

chave com telecomando se previsto Efectuar uma dupla presso no boto R. A abertura da porta
da bagageira acompanhada de uma dupla sinalizao luminosa dos indicadores de direco.
Certificar-se de que os objectos presentes na bagageira esto bem acondicionados, para evitar
que uma travagem brusca projecte os objectos, causando ferimentos aos passageiros. No
viajar com a porta da bagageira aberta: os gases de escape podem entrar no habitculo. C U L O
proceder como indicado a seguir consultar Ampliao da bagageira neste captulo : extrair os
apoios de cabea posteriores; rebater os encostos; para obter o desbloqueio mecnico da porta
da mala, a partir do interior da bagageira, actuar na alavanca A. Proceder como indicado a
seguir: retirar os apoios de cabea do banco traseiro se previstos ; o apoio de cabea deve ser
retirado com o encosto desengatado e inclinado em direco ao habitculo; verificar se o cinto de
segurana est totalmente esticado sem torcidas; actuar nas alavancas A ou B-fig. Ampliao total
O rebatimento completo do banco posterior permite dispor do mximo volume de carga.
Proceder como indicado a seguir: retirar os apoios de cabea do banco traseiro se previstos ;
verificar se os cintos esto correctamente esticados sem torcidas; actuar nas alavancas A e
B-fig. Mesmo assim, aumenta o risco de incndio em caso de acidente. Proceder com cuidado
para no danificar os objectos guardados ao abrir a porta da bagageira. Reposicionamento do
banco posterior Elevar os encostos empurrando-os para trs at ouvir o clique de bloqueio de
ambos os mecanismos de bloqueio. Posicionar as fivelas dos cintos de segurana para cima.
AVISO Ao repor o encosto na posio de utilizao, certificar-se de que se verificou o engate at
ouvir o clique de bloqueio. Certificar-se de que o encosto esteja correctamente fixado de ambos
os lados para evitar que, em caso de travagem brusca, o encosto possa projectar-se para frente
causando o ferimento dos passageiros. Realizar esta operao apenas com o veculo parado. C U
L O Antes de proceder abertura do capot, certificar-se de que a haste do limpa pra-brisas no se
encontra levantada. Caso esteja apenas engatado, no exercer presso no capot, mas voltar a
levant-lo e repetir o procedimento. Com o motor quente, proceder cuidadosamente no interior
do compartimento do motor para evitar o risco de queimaduras. No aproximar as mos do
electroventilador: pode entrar em funcionamento mesmo com a chave removida do comutador.
Esperar que o motor arrefea. AVISO Evitar o contacto acidental de lenos, gravatas e peas de
vesturio no coladas ao corpo com elementos em movimento; podem ser danificados com grave
risco para quem os usa. Por outro lado, constitui igualmente uma norma precisa do cdigo da
Estrada. Para garantir a si mesmo e aos outros as melhores condies de visibilidade ao viajar
com os faris acesos, o veculo deve ter uma orientao correcta dos faris. Para o controlo e a
eventual regulao dirigir-se Rede de Assistncia Ford. Controlar a orientao dos feixes luminosos
cada vez que se muda o peso ou a disposio da carga transportada. Por motivos de segurana, o
capot deve manter-se sempre bem fechado durante a marcha. Portanto, verificar sempre o
fecho correcto do capot, certificando-se de que o bloqueio esteja engatado. Se, durante a
marcha, se perceber que o bloqueio no est perfeitamente engatado, parar imediatamente e
fechar o capot de modo correcto. Quando o veculo est carregado, inclina-se para trs e o feixe
luminoso eleva-se. Neste caso, necessrio adoptar uma orientao correcta atravs dos botes A e B.
O visor fornece a indicao visual das posies. Posies correctas em funo da carga Posio 0 uma ou
duas pessoas nos bancos dianteiros. Posio 1 quatro pessoas. Viajando nos pases com circulao
oposta, para no encandear os veculos que circulam em direco contrria, convm cobrir as zonas
do farol segundo o estabelecido pelo Cdigo de Circulao da Estrada do pas em que se circula.
ABS sistema um sistema que faz parte integrante do sistema de travagem; evita, em qualquer
condio do piso da estrada e da intensidade da aco de travagem, o bloqueio e consequente
deslizamento de uma ou mais rodas, garantindo deste modo o controlo do veculo tambm nas
travagens de emergncia. Completa o sistema o dispositivo EBD Electronic Braking Force
Distribution , que permite repartir a aco de travagem entre as rodas anteriores e as posteriores.
Quando o ABS intervm, e sentir as pulsaes do pedal do travo, no liberte a presso, mas
mantenha o pedal totalmente premido; desta forma o veculo ser imobilizado no menor espao
possvel em relao s condies do piso. AVISO O ABS aproveita ao melhor a aderncia disponvel,
mas no em grau de aument-la; necessrio, haver sempre cuidado nos fundos escorregadios,
sem correr riscos injustificados. Neste caso, o sistema de travagem mantm a prpria eficcia, mas
sem as potencialidades oferecidas pelo sistema ABS. Proceder com prudncia at chegar oficina
mais prxima da Rede de Assistncia Ford para efectuar a verificao do sistema. C U L O Caso se
acenda apenas a luz avisadora xno quadro de instrumentos juntamente com a mensagem
visualizada no display multifunes reconfigurvel, parar imediatamente o veculo e contactar a
Rede de Assistncia Ford mais prxima. A eventual perda de fluido pelo sistema hidrulico, de
facto, prejudica o funcionamento do sistema de travagem, quer do tipo convencional, quer com
sistema antibloqueio das rodas. A aco do sistema ESP resulta, portanto, especialmente til
quando mudam as condies de aderncia do piso da estrada. Neste caso, com travagens
violentas, pode ocorrer um bloqueio precoce das rodas traseiras, com possibilidade de

guinada. Conduzir com extrema prudncia at chegar ao posto mais prximo da Rede de
Assistncia Ford para efectuar a verificao do sistema. O tipo de conduo deve ser sempre
adequado s condies da superfcie da estrada, visibilidade e ao trnsito. A responsabilidade pela
segurana na estrada sempre e de qualquer modo do condutor. Sinalizaes de anomalias Em
caso de eventual anomalia, o sistema ESP automaticamente desactivado e no quadro de
instrumentos acende-se fixamente a luz avisadora I, em conjunto com a mensagem visualizada
no display multifunes e pelo acendimento do LED no boto ASR OFF consultar o captulo Luzes
avisadoras e mensagens. Neste caso, contactar a Rede de Assistncia Ford. Na fase de
arranque, a centralina do sistema ESP mantm a presso de travagem nas rodas at ao alcance do
binrio de motor necessrio partida ou, em todo o caso, por um tempo mximo de 2 segundos,
permitindo deslocar facilmente o p direito do pedal do travo para o acelerador. Passados os 2
segundos, mesmo que no se tenha sido efectuado o arranque, o sistema desactiva-se
automaticamente, libertando gradualmente a presso de travagem. Durante esta fase de libertao,
possvel ouvir um tpico rudo de desengate mecnico dos traves, que indica o iminente
movimento do veculo. Sinalizaes de anomalias Uma eventual anomalia do sistema indicada
pelo acendimento da luz avisadora I no quadro de instrumentos, acompanhada por uma
mensagem visualizada no display multifunes reconfigurvel; consulte o captulo Luzes
avisadoras e mensagens. Durante a eventual utilizao da roda sobresselente, o sistema ESP
continua a funcionar. Ter em conta que a roda sobresselente, tendo dimenses inferiores ao
pneu normal apresenta uma aderncia menor em relao aos outros pneus do veculo. Para o
correcto funcionamento dos sistemas ESP e ASR indispensvel que os pneus sejam da mesma
marca e do mesmo tipo em todas as rodas, em perfeitas condies e principalmente do tipo,
marca e dimenses prescritas. AVISO O sistema Hill Holder no um travo de estacionamento,
portanto no abandonar o veculo sem ter accionado o travo de mo, desligado o motor e
engatado a primeira velocidade. C U L O Sistema MSR regulao do arrastamento do motor um
sistema, parte integrante do ASR, que intervm em caso de mudana brusca de marcha durante a
escalada, retirando binrio ao motor, evitando deste modo a patinagem excessiva das rodas
motrizes que, principalmente em condies de baixa aderncia, podem levar a perda da
estabilidade do veculo. A ligao do sistema assinalada pela visualizao de uma mensagem no
display multifunes. Ao viajar em pisos com neve, com as correntes da neve montadas, pode ser
til desactivar o ASR: nestas condies, de facto, a derrapagem das rodas motrizes na fase de
arranque permite obter uma maior traco. A aco do sistema ASR particularmente til nas
seguintes condies: derrapagem em curva da roda interna, devido s variaes dinmicas da carga
ou excessiva acelerao; excessiva potncia transmitida s rodas, mesmo em relao das condies do
piso da estrada; acelerao em pisos escorregadios, com neve ou com gelo; perda de aderncia
em fundo molhado. C U L O O sistema dispe tambm de um conector, que mantm a interface
com os instrumentos adequados, permite a leitura dos cdigos de erro memorizados na
centralina, em conjunto com uma srie de parmetros especficos de diagnstico e de
funcionamento do motor. Esta verificao igualmente possvel para os agentes encarregados do
controlo do trfego. AVISO Aps a eliminao do inconveniente, para a verificao completa do
sistema, a Rede de Assistncia Ford deve efectuar o teste na bancada de prova e, se necessrio,
testes na estrada, que podem exigir que se percorram longas distncias. Alm disso, indica,
atravs do acendimento da luz avisadora Uno quadro de instrumentos juntamente com a
mensagem visualizada no ecr multifunes ver o captulo Luzes avisadoras e mensagens , a
condio de deteriorao dos mesmos componentes. O objectivo do sistema : manter sob controlo
a eficincia do sistema; sinalizar um aumento das emisses devido a um funcionamento irregular
do veculo; sinalizar a necessidade de substituir os componentes deteriorados. Se, rodando a
chave de ignio para a posio MAR, a luz avisadora Uno se acender ou se durante a marcha se
acender de modo fixo ou intermitente em conjunto com uma mensagem no visor multifunes ,
dirigir-se o mais rpido possvel Rede de Assistncia Ford. Ofuncionamento da luz avisadora U
pode ser verificado atravs de dispositivos especficos pelos agentes de controlo do trfego.
Respeitar as normas vigentes no Pas em que se est a circular. C U L O Para permitir o
funcionamento correcto do sistema, indispensvel que os sensores estejam sempre limpos de
lama, sujidade, neve ou gelo. Durante a limpeza dos sensores, ter o mximo cuidado para no os
riscar nem danificar; evitar a utilizao de panos secos, speros ou duros. Os sensores devem ser
lavados com gua limpa, eventualmente juntando champ para automvel. Nas estaes de lavagem
que utilizam aparelhos a jacto de vapor ou de gua a alta presso, limpar rapidamente os
sensores mantendo o jacto a mais de 10 cm de distncia. Com a diminuio da distncia do
obstculo situado atrs do veculo, corresponde um aumento da frequncia do sinal acstico.
Frequncia da sinalizao acstica: aumenta com o diminuir da distncia entre veculo e obstculo;
torna-se contnuo quando a distncia que separa o veculo do obstculo inferior a cerca de 30 cm e
pra imediatamente se a distncia ao obstculo aumentar; permanece constante se a distncia entre

o veculo e o obstculo permanece inalterada; se esta situao se verifica para os sensores laterais,
o sinal interrompido depois de aprox. Os objectos colocados a distncia aproximada, em
algumas circunstncias no so detectados pelo sistema e portanto podem danificar o veculo ou
ser danificados. De seguida, apresentamos algumas condies que podero influenciar as prestaes
do sistema de estacionamento: Uma sensibilidade reduzida do sensor e diminuio das prestaes
do sistema de auxlio ao estacionamento, podero ser devidas presena na superfcie do sensor
de: gelo, neve, lama, pintura mltipla O sensor detecta um objecto no existente interferncia de
eco provocado por interferncias de carcter mecnico, por exemplo: lavagem do veculo, chuva
condies extremas de vento , granizo. As sinalizaes enviadas pelo sensor podem ser igualmente
alteradas pela presena nas proximidades de sistemas de ultra-sons por ex. A responsabilidade
pelo estacionamento e por outras manobras perigosas pertence sempre ao condutor. Ao
efectuar estas manobras, o condutor deve certificar-se sempre de que no espao de manobra no
estejam presentes pessoas especialmente crianas nem animais. Os sensores de
estacionamento constituem uma ajuda para o condutor, embora este nunca deva reduzir a sua
ateno durante as manobras potencialmente perigosas, mesmo se executadas a baixa
velocidade. AVISO As prestaes do sistema de auxlio ao estacionamento podem ser igualmente
influenciadas pela posio dos sensores, por exemplo, variando os alinhamentos devido ao
desgaste dos amortecedores, suspenses ou substituio dos pneus, excesso de carga ou
modificaes com o objectivo de rebaixar o veculo. Para a pintura dos pra-choques ou para
eventuais retoques de pintura na zona dos sensores, dirigir-se apenas aos Servios de
Assistncia Ford. Aplicaes no correctas de tinta podero, de facto, comprometer o funcionamento
dos sensores de estacionamento. A paragem do motor assinalada pelo cone fig. O sistema est
normalmente activo, o acendimento no quadro de instrumentos da luz avisadora da fig. Nos
casos referidos visvel uma mensagem de informao no ecr digital e, se previsto, o sinal
intermitente do cone fig. CONDIES DE NOVO ARRANQUE Por exigncias de conforto, conteno
das emisses poluentes e por razes de segurana, o motopropulsor pode voltar a arrancar
automaticamente sem nenhuma aco por parte do condutor, se se verificam algumas condies,
entre elas: motor ainda frio; bateria insuficientemente carregada; limpa-pra-brisas a funcionar
mxima velocidade durante um tempo prolongado; reduzida depresso do sistema de travagem,
por exemplo aps repetidas presses no pedal do travo; temperatura do catalisador demasiado
baixa; veculo em movimento, nos casos, por exemplo, de percurso em estradas com inclinao;
paragem do motor atravs do sistema Auto-Start-Stop superior a trs minutos aprox. Com
mudana inserida, o novo arranque automtico do motor permitido apenas pressionando a fundo
o pedal da embraiagem. A operao pedida ao condutor atravs da mensagem no ecr digital e, se
previsto, pelo cone fig. Nota Se a embraiagem no for pressionada, passados os trs minutos aps
a desligao do motor, o novo arranque do motor ser possvel somente com a chave. Nota Nos
casos indesejados de paragem do motor, devidos, por exemplo, a libertaes bruscas do pedal da
embraiagem com a velocidade engatada, se o sistema Auto-Start-Stop estiver activo, possivel
voltar a ligar o motor carregando a fundo no pedal da embraiagem ou colocando as mudanas
em ponto morto. Esta condio assinalada ao condutor quer atravs de um buzzer, quer atravs de
uma mensagem informativa no ecr digital e, se previsto, com o cone fig. Nestes casos o
arranque do motor permitido somente com a chave. Nota Todavia, possvel, em todo o caso,
manter o motor ligado desactivando o sistema Auto-Start-Stop. O condutor informado da
anomalia atravs do acendimento simultneo da luz avisadora de avaria genrica A-fig. Neste caso,
dirigir-se a um concessionrio da Rede de Assistncia Ford. O procedimento deve ser efectuado
desligando o conector A-fig. Este sensor nunca deve ser desligado do plo, excepto no caso de
substituio da bateria. Respeitar quanto indicado na chapa aplicada em correspondncia com a
travessa anterior fig. Durante as operaes de reabastecimento de combustvel, necessrio
certificar-se de que o veculo est desligado com a chave na posio de STOP OFF. Altifalantes
Posteriores 2 altifalantes full-range com dimetro mm. Altifalantes Equipamento udio Hi Fi se
solicitado Altifalantes Anteriores 2 tweeters dimetro 38 mm; 2 altifalantes mid-woofer com
dimetro mm. Altifalantes Posteriores 2 altifalantes full-range com dimetro mm; 1 amplificador; 1
bass box. Caso se pretenda instalar um auto-rdio, posteriormente aquisio do veculo, deve
contactar primeiro a Rede de Assistncia Ford, para obter aconselhamento adequado, no sentido
de no prejudicar a durao da bateria. O consumo excessivo danifica a bateria e pode anular a
respectiva garantia. AVISO a montagem de dispositivos que comportem modificaes das
caractersticas do veculo, podem determinar a apreenso da guia de trnsito por parte das
autoridades competentes e a eventual anulao da garantia limitadamente aos defeitos causados
pela referida modificao ou com esta directa ou indirectamente relacionada. A Ford Motor
Company declina todas as responsabilidades por danos resultantes da instalao de acessrios no
fornecidos ou recomendados pela Ford Motor Company e instalados em no conformidade com
as indicaes fornecidas. AVISO O uso destes dispositivos no interior do habitculo sem antena

externa pode causar, alm de potenciais danos para a sade dos passageiros, funcionamentos
irregulares nos sistemas electrnicos presentes no veculo, comprometendo a segurana do
mesmo. Alm disso, a eficincia de transmisso e de recepo destes aparelhos pode ser
prejudicada pelo efeito de blindagem da carroaria do veculo. AVISO O catalisador ineficiente
provoca emisses nocivas no escape e a consequente poluio do ambiente. AVISO Nunca
introduzir no depsito, nem mesmo em casos de emergncia, uma mnima quantidade de gasolina
com chumbo; danificaria a panela cataltica, tornando-se irreparavelmente ineficiente. Nos
veculos Diesel, utilize apenas gasleo para automveis, em conformidade com a norma europeia
EN A utilizao de outros produtos ou misturas pode danificar de modo irremedivel o motor com
a consequente cesso da garantia pelos danos causados. Em caso de abastecimento acidental
com outros tipos de combustvel, no ligar o motor e proceder ao esvaziamento do depsito. Se ao
contrrio, o motor funcionou at mesmo por um brevssimo perodo, indispensvel esvaziar, alm do
depsito, todo o circuito de alimentao. Evitar posteriores operaes de abastecimento que possam
provocar anomalias no sistema de alimentao. Nunca colocar o motor em funcionamento,
mesmo para efeitos de testes, com uma ou mais velas desligadas. Os dispositivos utilizados
para reduzir as emisses dos motores a gasleo so: conversor cataltico oxidante; sistema de
circulao dos gases de escape E. O fecho hermtico pode determinar um ligeiro aumento da
presso no depsito. Um eventual rudo de respiro enquanto se desaperta o tampo normal.
Durante o abastecimento, enganchar o tampo no dispositivo existente no interior da tampa,
como ilustrado na figura. Portanto, no estacionar o veculo em cima de material inflamvel relva,
folhas secas, agulhas de pinheiro, etc. Evitar tambm aproximar a face demasiado do bocal para
no inalar vapores nocivos. Durante o uso normal do veculo, a unidade central de controlo do
motor grava uma srie de dados inerentes ao uso perodo de uso, tipo de percurso, temperaturas
atingidas, etc. Como o filtro consiste num sistema de acumulao, deve ser regenerado limpo
periodicamente queimando as partculas de carbono. O procedimento de regenerao controlado
automaticamente pela centralina de controlo do motor em funo do estado de acumulao do filtro
e das condies de utilizao do veculo. Durante a regenerao possvel que se verifiquem os
fenmenos seguintes: aumento limitado do regime de mnimo, activao do electroventilador,
limitado aumento dos fumos e elevadas temperaturas no escape. Estas situaes no devem ser
interpretadas como anomalias e no afectam o comportamento do veculo, nem o ambiente. Em
caso de visualizao da mensagem dedicada, fazer referncia ao pargrafo Luzes avisadoras e
mensagens. A Com o veculo estacionado em inclinaes acentuadas, o enrolador pode bloquear,
o que normal. Alm disso, o mecanismo do enrolador bloqueia o cinto a cada extraco rpida ou
em caso de travagens bruscas, embates ou curvas a velocidade elevada. O banco posterior est
equipado com cintos de segurana de inrcia com trs pontos de fixao e com enrolador. O veculo
est equipado com um sistema denominado S. O display mostra a mensagem especfica. Para
apertar os cintos, segurar a lingueta de engate A e introduzi-la na fivela B, at ouvir o estalido de
bloqueio. Se durante a extraco do cinto este se bloquear deix-lo enrolar por um breve troo e
pux-lo novamente evitando manobras bruscas. Para desapertar os cintos, premir o boto C.
Acompanhar o cinto de segurana durante a recolha, para evitar que fique torcido. O cinto,
atravs do enrolador, adapta-se automaticamente ao corpo do passageiro que o coloca,
permitindo-lhe liberdade de movimento. AVISO Lembrar-se de que, em caso de coliso violenta,
os passageiros dos bancos posteriores que no colocarem os cintos, alm de se expor
pessoalmente a um grave risco, constituem um perigo tambm para os passageiros dos lugares
anteriores. A PR-TENSORES Para tornar ainda mais eficaz a aco protectora dos cintos de
segurana, o veculo est equipado com pr-tensores que, em caso de coliso frontal violenta,
puxam os cintos alguns centmetros, garantindo a perfeita aderncia dos cintos ao corpo dos
ocupantes, antes que se inicie a aco de reteno. A activao dos pr- tensores reconhecvel pelo
bloqueio do enrolador; o cinto no se desenrola nem mesmo quando acompanhado. Para alm
disso, o veculo possui um segundo dispositivo de pr-tenso instalado na zona do patim e a sua
activao reconhecvel pelo encurtamento do cabo metlico. AVISO Para ter a mxima proteco da
aco do pr-tensor, utilizar o cinto mantendo-o bem aderente ao tronco e bacia. Durante a
interveno do pr-tensor pode verificar-se uma ligeira emisso de fumo; este fumo no nocivo e no
indica um princpio de incndio. O pr-tensor no necessita de nenhuma manuteno nem lubrificao.
Qualquer interveno de modificao das suas condies originais invalida a sua eficincia. Se, devido
a eventos naturais excepcionais por ex. Apertar sempre os cintos de segurana antes de iniciar a
viagem. O uso dos cintos necessrio tambm para as mulheres grvidas: para elas e para o
nascituro o risco de leses, emcaso de coliso, claramente menor se tiverem os cintos colocados.
As grvidas devem posicionar a parte inferior do cinto em baixo, de modo que passe sobre a
bacia e sob o ventre como indicado na fig. O pr-tensor pode ser utilizado s uma vez. Depois de
ter sido activado, dirigir-se Rede de Assistncia Ford para o substituir. AVISO Intervenes que
comportam impactos, vibraes ou aquecimentos localizados superiores a C por uma durao

mxima de 6 horas na zona do pr-tensor podem provocar danificaes ou activaes; no reentram
nestas condies as vibraes induzidas pelas asperidades da estrada ou pelo acidental
superamento de pequenos obstculos, passeios, etc. Dirija-se Rede de Assistncia Ford sempre
que se tenha de intervir. A fig. Apertar sempre os cintos de segurana, seja dos lugares
anteriores, seja dos posteriores! Viajar sem o cinto de segurana apertado aumenta o risco de
leses graves ou de morte em caso de coliso. Qualquer tipo de interveno deve ser executada por
pessoal qualificado e autorizado. Contactar sempre a Rede de Assistncia Ford. De modo geral,
no apertar nenhum objecto pessoa. A parte superior deve passar no ombro e atravessar
diagonalmente o trax. A parte inferior deve aderir bacia como indicado na fig. No utilizar
dispositivos molas, fechos, etc. Substituir igualmente o cinto de segurana em caso de activao
dos pr-tensores; para limpar os cintos de segurana, lav-los mo com gua e sabo neutro,
enxaguar e deixar secar sombra. No utilizar detergentes agressivos, branqueadores ou
corantes e qualquer outra substncia qumica que possa enfraquecer as fibras do cinto; evite que
os enroladores sejam molhados: o seu correcto funcionamento garantido s se no sofrerem
infiltraes de gua; substituir o cinto quando estiverem presentes sinais de ligeiro desgaste ou
cortes. Isto aplica-se principalmente s crianas. Para as crianas, em relao aos adultos, a cabea
proporcionalmente maior e mais pesada do que o resto do corpo, enquanto que os msculos e a
estrutura ssea no esto totalmente desenvolvidos. Portanto, para a sua reteno correcta, em caso
de coliso, so necessrios sistemas diferentes dos cintos de segurana dos adultos. A activao do
air bag, em caso de coliso, pode produzir leses mortais na criana transportada. Recomenda-se
que as crianas sejam sempre transportadas no banco posterior, uma vez que esta a posio mais
protegida em caso de coliso. De qualquer forma, as cadeirinhas para crianas nunca devem ser
montadas no banco dianteiro de veculos equipados com air bag do passageiro, que ao
insuflar-se, poderia provocar leses, por vezes mortais, independentemente da gravidade do
acidente que cause a activao. Em caso de necessidade, as crianas podem ser instaladas no
banco anterior de veculos equipados com desactivao do airbag frontal do passageiro. Neste
caso, deve certificar-se, atravs da respectiva luz avisadora no quadro de instrumentos, de que
ocorreu a desactivao consultar Air bag dianteiro lado do passageiro no pargrafo Air bags
frontais. Alm disso, o banco do passageiro deve ser regulado para a posio mais recuada, para
evitar possveis contactos da cadeirinha de crianas com o tablier. A Todos os dispositivos de
reteno devem indicar os dados de homologao, junto com a marca de controlo, numa etiqueta
fixada firmemente na cadeirinha, a qual no deve ser absolutamente removida. Acima de 1,50 m
de altura, as crianas, do ponto de vista dos sistemas de reteno, so equiparadas aos adultos e
usam os cintos normalmente. Na Lineaccessori Ford, esto disponveis cadeiras para crianas
adequadas a cada grupo de peso. Recomenda-se esta seleco, uma vez que foram concebidas e
experimentadas especificamente para os veculos Ford. O bero fixado pelos cintos de segurana
do veculo, como indicado na fig. Alguns tipos de cadeirinhas esto dotadas de almofada
anterior, graas qual o cinto de segurana do veculo retm tanto a criana como a cadeirinha fig.
Montar a cadeirinha para crianas de acordo com as instrues obrigatoriamente anexas mesma.
Existem cadeirinhas adaptadas para cobrir os grupos de peso 0 e 1 equipadas com engate
posterior e cintos prprios para segurar a criana. Devido ao seu peso, podem ser perigosas se
montadas incorrectamente por exemplo, se presas aos cintos de segurana do veculo por meio
de uma almofada. Respeitar escrupulosamente as instrues de montagem anexadas. As crianas
com mais de 1,50 m de altura utilizam os cintos de segurana como os adultos. Montar a
cadeirinha para crianas de acordo com as instrues obrigatoriamente fornecidas com a mesma.
As cadeirinhas tm a mais s a funo de posicionar correctamente a criana em relao aos cintos de
segurana, de modo a que a seco diagonal adira ao trax e nunca ao pescoo e que a seco
horizontal adira bacia e no ao abdmen da criana. A seguir recapitulam-se as principais normas
de segurana que devem ser respeitadas para o transporte de crianas: Instalar as cadeirinhas
para criana no banco traseiro, uma vez que esta a posio mais protegida em caso de acidente.
Em caso de desactivao do airbag frontal do passageiro, verificar sempre, atravs do
acendimento permanente da respectiva luz avisadora amarelo mbar no quadro de instrumentos,
que ocorreu a desactivao. Respeitar escrupulosamente as instrues fornecidas com a prpria
cadeirinha, que o fornecedor deve obrigatoriamente fornecer. Guardar no veculo, juntamente
com os documentos e com o presente manual. No utilizar cadeirinhas usadas, sem instrues de
utilizao. Verificar sempre com uma traco no cinto, o efectivo engate dos cintos. A Cada sistema
de reteno tem rigorosamente um lugar; nunca transportar duas crianas ao mesmo tempo.
Verificar sempre que os cintos no apoiem no pescoo da criana. Durante a viagem, no permitir
que a criana assuma posies anormais ou desaperte os cintos. Nunca transportar crianas nos
braos, nem em caso de recm-nascidos. Ningum consegue reter uma criana em caso de
acidente. Em caso de acidente, substituir a cadeirinha por uma nova. Em presena de airbag do
passageiro, no posicionar no banco dianteiro cadeirinhas para criana, uma vez que as crianas

nunca devem viajar no banco anterior. Attulo indicativo na fig. A cadeira Isofix Universal cobre
o grupo de peso: 1. Os outros grupos de peso so cobertos pela cadeira Isofix especfica, que
pode ser utilizada apenas se especificamente projectada, experimentada e homologada para
este veculo ver lista de veculos includa na cadeira. Devido ao diferente sistema de engate, a
cadeirinha deve ser vinculada mediante os adequados anis inferiores metlicos A-fig. No utilizar
o anel B para a fixao de outros objectos. A Montar a cadeirinha apenas com o veculo parado. A
cadeirinha est correctamente fixa aos suportes de pr-instalao, quando se verificar que os
engates foram correctamente efectuados. Consultar, em todo o caso, as instrues de montagem,
desmontagem e posicionamento, que o Fabricante da cadeirinha obrigado a fornecer junto com
a mesma. IL: adequado para sistemas especficos de reteno para crianas do Tipo Isofix
especfico e homologado para este tipo de veculo. A AIRBAG O veculo est equipado com
airbags frontais para o condutor e o passageiro e airbags laterais anteriores side bag window
bag se previsto. A no activao dos air bags nos outros tipos de impacto lateral, traseiro,
capotamento, etc Em caso de coliso frontal, uma centralina electrnica activa, quando necessrio,
o enchimento da almofada. A almofada enche instantaneamente, servindo de proteco entre o
corpo dos ocupantes do banco anterior e as estruturas que possam causar leses.
Imediatamente a seguir, a almofada esvazia-se. Os air bags frontais condutor, passageiro no so
substituveis, mas complementares ao uso dos cintos de segurana, que se recomenda sempre
de usar, como prescrito pela legislao na Europa e na maior parte dos Pases extra-europeus. Em
caso de coliso, uma pessoa que no utilize os cintos de segurana avana, e pode embater na
almofada ainda em fase de enchimento. Nesta situao, a proteco proporcionada pela almofada
reduzida. Os air bags frontais podem no se activar nos seguintes casos: nos impactos frontais
contra objectos muito deformveis, que no afectam a superfcie frontal do veculo por exemplo,
impacto do pra-lamas contra o guard rail ; introduo do veculo sob outros veculos ou barreiras
de proteco por exemplo sob autocarros ou guard rail ; uma vez que poderiam no oferecer
proteco adicional relativamente aos cintos de segurana e, por isso, a respectiva activao
revelar-se-ia inoportuna. A no activao, nestes casos, no indica uma avaria do sistema. No
aplicar autocolantes ou outros objectos no volante, no tablier na zona do airbag do lado do
passageiro, no revestimento lateral do lado do tejadilho e nos bancos. No colocar objectos no
tablier no lado do passageiro por exemplo, telemveis uma vez que poderiam interferir com a
correcta abertura do airbag do passageiro e, por outro lado, causar leses graves aos ocupantes
do veculo. AVISO Os air bags anteriores lado condutor e lado passageiro foram estudados e
calibrados para oferecer uma melhor proteco aos ocupantes dos lugares anteriores que
utilizam o cinto de segurana. O seu volume no momento do mximo enchimento abrange a maior
parte do espao entre o volante e o condutor e entre o tablier e o passageiro. Em caso de colises
frontais de baixa gravidade para as quais suficiente a aco de reteno exercida pelos cintos de
segurana , os airbags no se activam. Assim, sempre necessrio utilizar os cintos de segurana,
que em caso de coliso frontal garantem o correcto posicionamento do ocupante. A activao do
airbag, em caso de coliso, pode produzir leses mortais nas crianas transportadas. Em caso de
necessidade, desactivar sempre o airbag do lado do passageiro, quando a cadeirinha para
crianas for colocada no banco anterior. Mesmo na ausncia de uma obrigatoriedade de lei,
recomenda-se reactivar imediatamente o airbag, quando o transporte das crianas j no for
necessrio, para maior segurana dos adultos. Esta funo pode ser activada somente dirigindo-se
ao concessionrio. A luz avisadora no quadro de instrumentos permanece acesa de modo fixo at
reactivao dos airbags do lado do passageiro frontal e lateral de proteco do trax Side Bag se
previsto. AVISO Para a desactivao manual dos airbags do lado do passageiro frontal e lateral de
proteco do trax side bag se previsto consultar o captulo Conhecer o veculo nos pargrafos
Display digital e Display multifunes. A No apoiar a cabea, os braos ou os cotovelos na porta,
nos vidros e na rea do window bag para evitar possveis leses durante a fase de enchimento.
Nunca colocar a cabea, os braos e os cotovelos fora da janela. Estes ps no so nocivos e no
indicam um princpio de incndio. Alm disso, a superfcie da almofada desdobrada e o interior do
veculo podem ficar cobertos por um resduo poeirento: este p pode irritar a pele e os olhos. No
caso de exposio, lavar com sabo neutro e gua. AVISO Em caso de acidente em que tenha sido
activado qualquer um dos dispositivos de segurana, dirija-se Rede de Assistncia Ford para
substituir os activados e para verificar a integridade do sistema. Todas as intervenes de
controlo, reparao e substituio que concernem o air bag devem ser efectuadas na rede. Em caso
de mudana de propriedade do veculo, indispensvel que o novo proprietrio tenha conhecimento
das modalidades de uso e dos avisos acima indicados e entre na posse do Manual de Uso e
Manuteno. AVISO A activao dos pr-tensores, airbags frontais e airbags laterais efectuada de
modo diferenciado, com base no tipo de coliso. A no activao de um ou mais airbags no indica
um mau funcionamento do sistema. A AVISOS GERAIS Se a luz avisadora no acender ao rodar
a chave para a posio MAR ou permanecer acesa em andamento, pode indicar uma anomalia nos

sistemas de reteno; neste caso os airbags ou os pr-tensores podem no ser activados em caso
de acidente, ou mais raramente, serem acidentalmente activados. Antes de prosseguir,
contactar a Rede de Assistncia Ford para o controlo imediato do sistema. Em caso de impacto
com interveno do airbag poder causar danos graves. AVISO Conduzir sempre com as mos no
volante de modo que, em caso de interveno do airbag, este possa encher sem encontrar
obstculos. Conduzir com as costas bem apoiadas no encosto do banco e em posio erecta.
AVISO Com a chave de arranque introduzida na posio MAR, ou seja, com o motor desligado, os
airbags podem ser activados mesmo com o veculo imobilizado, quando atingido por outro
veculo. Tambm com o veculo parado, no devem ser colocadas crianas no banco anterior. Por
outro lado, recorda-se que se a chave estiver na posio de STOP, nenhum dispositivo de
segurana airbag ou pr-tensor activado em caso de coliso. A falta de activao de tais dispositivos,
nestes casos, no pode ser considerada como ndice de avaria do sistema. AVISO Se o veculo
tiver sido sujeito a roubo ou alguma tentativa de roubo, se tiver sofrido actos de vandalismo ou
entrada de gua, efectuar uma verificao ao sistema de airbag atravs da Rede de Assistncia Ford.
A No lavar os bancos com gua ou vapor presso mo ou nas estaes de lavagem automticas para
bancos. AVISO A interveno do airbag frontal est prevista para colises de severidade superior
dos pr-tensores. Para colises includas no intervalo entre os dois limites de activao , portanto,
normal que entrem em funo s os pr-tensores. Alm disso, uma vez que os airbags frontais no so
activados em caso de colises frontais a baixa velocidade, colises laterais, colises posteriores
ou capotamentos, nestes casos os ocupantes apenas esto protegidos pelos cintos de segurana
que devem estar sempre apertados. Se, o motor no ligar na primeira tentativa, necessrio repor a
chave na posio STOP antes de repetir a manobra de arranque. Se, com a chave na posio MAR a
luz avisadora Y no quadro de instrumentos permanece acesa acompanhada da luz avisadora U
aconselha-se a repor a chave na posio de STOP e depois de novo em MAR; se, a luz avisadora
continua a permanecer acesa, tentar de novo com as outras chaves em dotao. Se, mesmo
assim, no for possvel accionar o motor, contactar a Rede de Assistncia Ford. Nos primeiros
segundos de funcionamento, sobretudo aps uma longa inactividade, possvel sentir um nvel
mais elevado de rudo do motor. Este fenmeno, que no prejudica a funcionalidade e a
fiabilidade, caracterstico das touches hidrulicas: o sistema de distribuio escolhido para os
motores a gasolina do seu veculo para contribuir para a diminuio das intervenes de manuteno.
Recomenda-se, aquando do perodo de rodagem, no exigir as mximas prestaes do veculo por
exemplo, aceleraes excessivas, distncias demasiado prolongadas nos regimes mximos,
travagens excessivamente bruscas, etc. Com o motor desligado, no deixar a chave de arranque
na posio MAR para evitar uma absoro intil de corrente da bateria. O motor consome oxignio e
liberta dixido de carbono, xido de carbono e outros gases txicos. AVISO Enquanto o motor no
for ligado o servofreio e a direco assistida no so activados, assim, necessrio exercer um esforo
tanto no pedal do travo, como no volante, muito superior ao usual. O Se o motor no ligar na
primeira tentativa, necessrio repor a chave na posio de STOP antes de repetir a manobra de
arranque. Se, com chave na posio MAR a luz avisadora Y no painel de instrumentos permanecer
acesa, recomenda-se que reponha a chave na posio STOP e depois novamente em MAR; se a
luz avisadora permanecer acesa, tentar com as outras chaves fornecidas pela fbrica. Aguardar
demasiado tempo significa tornar intil o trabalho de aquecimento das velas. Largar a chave
logo que o motor arranque. O acendimento da luz avisadora mde forma intermitente durante 60
segundos aps o arranque ou durante um arrastamento prolongado, assinala uma anomalia no
sistema de pr-aquecimento das velas. Se o motor arrancar, possvel utilizar regularmente o
veculo, mas deve dirigir-se o mais rapidamente possvel Rede de Assistncia Ford. Evitar de todo
o arranque por empurro ou tirando partido das descidas. Estas manobras podem provocar o
afluxo de combustvel no catalisador e danific-lo irremediavelmente. Para accionar o travo de
mo, puxar a alavanca para cima, at que o veculo fique travado. Se o veculo for estacionado em
inclinaes acentuadas, igualmente recomendvel bloquear as rodas com uma cunha ou uma
pedra. No deixar a chave de arranque na posio MAR para evitar descarregar a bateria e, quando
sair do veculo, retirar sempre a chave. Nunca deixar crianas sozinhas no veculo; ao afastar-se
do veculo extrair sempre a chave do dispositivo de arranque e lev-la consigo. AVISO Depois de
um percurso cansativo, aconselhvel deixar que o motor tome flego antes de o desligar,
fazendo-o rodar ao ralenti, para permitir que a temperatura no interior do vo motor diminua. O
veculo deve ficar bloqueado aps alguns impulsos da alavanca, caso contrrio, contactar a Rede
de Assistncia Ford para efectuar a sua regulao. Para desengatar o travo de mo, proceder como
indicado a seguir: levantar ligeiramente a alavanca e premir o boto de desbloqueio A-fig. A luz
avisadora xno quadro de instrumentos apaga-se. Para evitar movimentos acidentais do veculo,
realizar a manobra com o pedal do travo premido. Para veculos equipados com caixa de seis
velocidades, para engatar a 6 velocidade, accionar a alavanca exercendo presso para a direita
para evitar engatar por engano a 4 velocidade. O procedimento semelhante para passar da 6

para a 5 velocidade. Com o motor ligado, antes de engrenar a marcha-atrs, aguardar pelo
menos 2 segundos com o pedal da embraiagem pressionado a fundo, para evitar danificar as
engrenagens e rudos de arranhar. Para engatar a marcha-atrs R da posio de ponto morto, elevar
o colar deslizante A sob o boto e, ao mesmo tempo, deslocar a alavanca para a direita e para
trs. Portanto, o pavimento sob a pedaleira no deve apresentar obstculos: certificar-se de que
eventuais tapetes se encontrem bem esticados e no interfiram com os pedais. AVISO No
conduzir com a mo apoiada na alavanca da caixa de velocidades, uma vez que o esforo
exercido, mesmo que reduzido, a longo prazo pode causar o desgaste dos elementos internos
da caixa de velocidades. No conduzir com o p apoiado no pedal da embraiagem, mesmo que
ligeiramente. O Acessrios montados nas barras longitudinais Retirar os acessrios, tais como:
as barras transversais, o porta-esquis, o recipiente porta-bagagens, etc. Estes acessrios
diminuem a penetrao aerodinmica do veculo, tendo uma influncia negativa nos consumos.
Emcaso de transporte de objectos especialmente volumosos, utilizar de preferncia um reboque.
Utilizadores elctricos Utilizar os dispositivos elctricos apenas durante o tempo necessrio.
Apndices aerodinmicos O uso de acessrios aerodinmicos, no certificados para tal fim, pode
prejudicar a aerodinmica e os consumos. Manobras inteis Evitar acelerar quando est parado
nos semforos ou antes de desligar o motor. Esta ltima manobra totalmente intil, provocando um
aumento dos consumos e da poluio. Seleco das mudanas Se as condies do trfego e o percurso
em estrada o permitirem, utilizar uma relao de caixa mais alta. Utilizar uma velocidade baixa
para obter uma brilhante acelerao, comporta um aumento dos consumos. O uso imprprio de
uma velocidade alta aumenta os consumos, as emisses e desgasta o motor. Pneus Controlar
periodicamente a presso dos pneus com um intervalo no superior as 4 semanas: se a presso
estiver muito baixa, os consumos aumentam, porque a resistncia ao rolamento maior. Cargas
inteis No viajar com a bagageira sobrecarregada. O peso do veculo principalmente no trfego
urbano , e o seu alinhamento influenciam fortemente os consumos e a estabilidade. Velocidade
mxima O consumo de combustvel aumenta significativamente com o aumento da velocidade.
Manter uma velocidade o mais uniforme possvel, evitando travagens ou aceleraes suprfluas,
que provocam um consumo excessivo de combustvel e aumento das emisses. Acelerao
Acelerar violentamente penaliza gravemente os consumos e as emisses: por isso, acelerar
gradualmente. Situaes de trfego e condies da estrada Os consumos muito elevados devem-se a
situaes de trfego intenso, por exemplo quando se est em filas de trnsito, com frequentes
utilizaes das relaes inferiores da caixa de velocidades, ou nas grandes cidades, onde existem
muitos semforos. Tambm os percursos sinuosos, tais como as estradas de montanha e
superfcies de estrada irregulares influenciam negativamente os consumos. Paragens no trnsito
Durante as paragens prolongadas por ex. Montar nas quatro rodas, pneus iguais marca e perfil
para garantir a maior segurana no andamento e na travagem e uma boa manobrabilidade.
Lembramos que aconselhvel no inverter o sentido de rotao dos pneus. A Rede de Assistncia
Ford tem o prazer de fornecer conselhos sobre a escolha do pneu mais apto para o uso ao qual
o Cliente entende destin-lo. Para o tipo de pneu de neve a adoptar, para as presses de
enchimento e as relativas caractersticas, respeitar exclusivamente quanto indicado no pargrafo
Rodas no captulo Caractersticas tcnicas. AVISO As caractersticas de Inverno destes pneus
reduzem-se significativamente quando a profundidade do piso inferior a 4 mm. Nestes casos,
devem ser substitudos. As caractersticas especficas dos pneus de neve, fazem com que, em
condies ambientais normais ou em caso de grandes distncias em auto-estrada, tenham
prestaes inferiores em relao aos pneus normalmente fornecidos. Em caso de furo de um pneu
dianteiro, posicionar a roda sobresselente em substituio de uma roda traseira e colocar esta no
eixo dianteiro. Deste modo, tendo na anterior duas rodas de dimenso normal, possvel montar
as correntes. Evitar os buracos, no subir degraus ou passeios e no percorrer longos troos em
estradas sem neve, para no danificar o veculo e o asfalto. As correntes de neve devem ser
aplicadas unicamente nos pneus das rodas anteriores rodas motrizes. Controlar a tenso das
correntes de neve depois de ter percorrido algumas dezenas de metros. No utilizar a roda
sobresselente juntamente com as correntes de neve. Em caso de sinalizao de avaria consultar
sempre o que est referido no presente captulo. AVISO As sinalizaes de avaria que aparecem no
ecr so subdivididas em duas categorias: anomalias graves e anomalias menos graves. As
anomalias graves visualizam um ciclo de mensagens repetido por umtempo prolongado. As
anomalias menos graves visualizam um ciclo de mensagens por um tempo mais limitado. A luz
avisadora no quadro de instrumentos permanece acesa enquanto no for eliminada a causa da
avaria. Lquido dos traves insuficiente A luz avisadora acende-se quando o nvel do lquido dos
traves no depsito desce abaixo do nvel mnimo, devido a uma possvel perda de lquido pelo
circuito. Nalgumas verses o display visualiza a mensagem especfica. Se o veculo estiver em
movimento, emalgumas verses est tambm presente um aviso acstico associado. O
acendimento de modo permanente da luz avisadora indica uma anomalia no sistema de airbag.

Antes de continuar, contactar a Rede de Assistncia Fiat para verificar imediatamente o sistema.
Com o air bag frontal lado passageiro activado, rodando a chave para a posio MAR, a luz
avisadora acende-se com luz fixa durante alguns segundos, pisca por alguns segundos, aps o
que deve apagar-se. A luz avisadora assinala outras eventuais anomalias da luz avisadora. Esta
condio assinalada pela intermitncia da luz avisadora mesmo para alm dos 4 segundos. Nesse
caso, a luz avisadora poder no assinalar eventuais anomalias dos sistemas de reteno. Antes de
prosseguir, contactar a Rede de Assistncia Ford para o imediato controlo do sistema. A luz
avisadora acende-se quando o motor est sobreaquecido. Se a luz avisadora acender, necessrio
seguir os seguintes comportamentos: em caso de marcha normal: parar o veculo, desligar o
motor e verificar se o nvel da gua no interior do depsito est abaixo do nvel MIN. Se for esse o
caso, aguardar alguns minutos para permitir o arrefecimento do motor, aps o que abrir
lentamente e com cautela o tampo, repor o lquido de refrigerao, certificando-se de que o nvel
do mesmo esteja compreendido entre as referncias MIN e MAX existentes no prprio depsito.
Almdisso, verificar visualmente a presena de eventuais perdas de lquido. Se no arranque
seguinte a luz avisadora acender novamente, contactar a Rede de Assistncia Ford. Ficar parado
durante 2 ou 3 minutos, mantendo o motor a trabalhar e ligeiramente acelerado, para favorecer
uma circulao mais activa do lquido de arrefecimento, de seguida, desligar o motor. Verificar o
nvel correcto do lquido, como descrito anteriormente. AVISO Em caso de percursos muito
difceis aconselhvel manter o motor ligado e ligeiramente acelerado por alguns minutos antes
de o desligar. Se a luz avisadora permanecer acesa, contactar imediatamente a Rede de
Assistncia Ford. A luz avisadora acende-se quando o sistema se encontra ineficiente ou
indisponvel. Neste caso, o sistema de travagem mantm inalterada a prpria eficcia, mas sem as
potencialidades oferecidas pelo sistema ABS. Proceder com prudncia e dirigir-se o mais
rapidamente possvel Rede de Assistncia Ford. Conduzir com extrema prudncia at chegar ao
concessionrio mais prximo da Rede de Assistncia Ford para efectuar a verificao do sistema.
AVISO leo degradado A luz avisadora acende no modo intermitente acompanhada da
mensagem mostrada pelo display quando o sistema detecta o degrado do leo do motor.
Posteriormente primeira sinalizao, a cada arranque do motor, a luz avisadoravcontinuar a piscar
ciclicamente durante 3 minutos, com intervalos de desligamento OFF de 5 segundos, at o leo
ser substitudo. O no cumprimento desta condio pode comprometer a validade da garantia. Se a
luz avisadora permanece acesa no se tem o efeito da direco assistida elctrica e o esforo no
volante aumenta sensivelmente mesmo mantendo a possibilidade de virar o veculo: dirija-se
Rede de Assistncia Ford. Em algumas verses o ecr visualiza a mensagem especfica. Com as
portas abertas e o veculo em movimento, emitida uma sinalizao acstica apenas para verses
com display multifunes. Em algumas algumas verses o visor apresenta uma mensagem
dedicada. Nestas condies, possvel continuar a conduzir, evitando no entanto esforos severos
do motor ou altas velocidades. A utilizao prolongada do veculo com a luz avisadora acesa de
forma fixa pode provocar danos, dirigir-se o mais depressa possvel Rede de Assistncia Ford. A
luz avisadora apaga se a anomalia desaparecer, mas o sistema memoriza a sinalizao. Apenas
para motores a gasolina A luz avisadora que se acende de forma intermitente assinala a
possibilidade de danos no catalisador. O funcionamento da luz avisadora Upode ser verificado
atravs de dispositivos especficos pelos agentes de controlo do trfego. A luz avisadora
acende-se quando no depsito restam aproximadamente 5 litros de combustvel. Neste caso,
contactar a Rede de Assistncia Ford para proceder verificao do sistema. A luz avisadora
acende-se quando o filtro de partculas est entupido e o perfil de conduo no permite a activao
automtica do procedimento de regenerao. Para permitir a regenerao e limpeza do filtro,
recomendvel manter o veculo em marcha at que a luz avisadora se apague. O ecr mostra a
mensagem especfica. Apaga-se quando as velas tiverem alcanado a temperatura
pr-estabelecida. Ligar o motor imediatamente assim que a luz avisadora se apagar. AVISO Com
a temperatura ambiente elevada, o acendimento da luz avisadora pode ter uma durao quase
imperceptvel. Avaria no pr-aquecimento das velas A luz avisadora fica intermitente emcaso de
anomalia no sistema de pr-aquecimento das velas. Dirigir-se o mais rapidamente possvel Rede
de Assistncia Ford. A luz avisadora E acende-se quando o sistema detecta a presena de gua no
filtro do gasleo. E A presena de gua no circuito de alimentao, pode provocar graves danos no
sistema de injeco e causar irregularidade no funcionamento do motor. Caso se acenda a luz
avisadora E em algumas verses a luz avisadora acende-se m conjunto com uma mensagem
apresentada no display contactar o mais rapidamente possvel a Rede de Assistncia Ford para
efectuar a operao de purga. Sempre que a mesma sinalizao se verifique imediatamente a seguir
a um abastecimento, possvel que tenha sido introduzida gua no depsito: neste caso, desligar
imediatamente o motor e contactar a Rede de Assistncia Ford. Se com o motor ligado a luz
avisadora Y ficar intermitente, significa que o veculo no esta protegido pelo dispositivo de
bloqueio do motor consultar O sistema Ford Code no captulo Conhecer o veculo. Dirigir-se

Rede de Assistncia Ford para realizar a memorizao de todas as chaves. Avaria do sensor da
presso do leo do motor A luz avisadora acende-se quando detectada uma anomalia nos
sensores de presso do leo do motor. Contactar o mais rapidamente possvel a Rede de
Assistncia Ford para eliminar a anomalia. Follow me home A luz avisadora acende-se quando
utilizado este dispositivo consultar Follow me home no captulo Conhecer o veculo. O ecr
visualiza a mensagem especfica. Avaria dos sensores de estacionamento A luz avisadora
acende-se em conjunto com uma mensagem visualizada no display quando detectada uma
anomalia nos sensores de estacionamento. Nota A luz avisadora intermitente durante a conduo
indica a interveno do sistema ESP. Avaria Hill Holder Ao rodar a chave para a posio MAR a luz
avisadora acende, mas deve apagar-se depois de alguns segundos. O acendimento da luz
avisadora indica uma avaria no sistema Hill Holder. Neste caso, dirigir-se o mais breve possvel
um concessionrio da Rede de Assistncia Ford. O display mostra a mensagem especfica, se
previsto. O display tem capacidade para fornecer, perante um evento, uma mensagem dedicada
para informar o utilizador acerca da desactivao do sistema; simultaneamente, acende-se o LED
no boto. Premendo novamente o boto ASR OFF o led no boto se apaga e o display visualiza
uma mensagem especfica para informar o utilizador da reactivao do sistema. Esta luz avisadora
acende-se no modo fixo, juntamente com um som contnuo do avisador acstico buzzer durante
os primeiros 6 segundos e durante os prximos 90 segundos com o acendimento intermitente da
luz avisadora e com a intermitncia do avisador acstico, quando, com o veculo em movimento, o
cinto do banco do condutor no est correctamente apertado. O sistema S. Para a sua reactivao,
necessrio dirigir-se Rede de Assistncia Ford. Evitar absolutamente a utilizao de um carregador
de baterias rpido para o arranque de emergncia: os sistemas electrnicos e as centralinas de
ignio e alimentao do motor poderiam ficar danificados. Este procedimento de arranque deve ser
efectuado por pessoal qualificado, uma vez que manobras incorrectas podem provocar
descargas elctricas de grande intensidade. Alm disso, o lquido existente na bateria venenoso e
corrosivo, evitar o contacto com a pele e os olhos. Recomendamos no se aproximar da bateria
com chamas livres ou cigarros acesos e no provocar fascas. Se depois de algumas tentativas o
motor no ligar, no insistir inutilmente, mas contactar a Rede de Assistncia Ford. AVISO No ligar
directamente os bornes negativos das duas baterias: eventuais fascas podem incendiar o gs
detonante que poderia sair da bateria. Se a bateria auxiliar estiver instalada noutro veculo,
necessrio evitar que entre este ltimo e o veculo com a bateria descarregada existam partes
metlicas em contacto. AVISO At que o motor no seja ligado, o servo-freio e a direco assistida no
se activam, em seguida, necessrio exercer um esforo no pedal do travo e no volante, muito
maior do que o habitual. Nota Pode solicitar-se Rede de Assistncia Ford um duplicado dos
parafusos e do adaptador especfico fornecendo o cdigo numrico de referncia anexo ao kit. A
operao de substituio da roda e o correcto uso do macaco e da roda sobressalente implica que
se respeitem algumas precaues a seguir descritas. A roda fornecida se previsto especfica para
o veculo; no utiliz-la num veculo de modelo diferente nem utilizar rodas de socorro de outros
modelos no veculo. A roda sobresselente deve ser utilizada apenas em caso de emergncia. Na
roda encontra-se aplicado um autocolante cor-de-laranja com os principais avisos acerca da
utilizao da roda e das respectivas limitaes de utilizao. O autocolante no deve absolutamente ser
removido ou coberto. Na roda sobresselente nunca se deve aplicar um tampo. O adesivo
apresenta as seguintes indicaes em quatro lnguas: ateno! No cobrir esta indicao. N C I A
Assinalar a presena do veculo parado segundo as disposies vigentes: luzes de emergncia,
tringulo de sinalizao, etc. As pessoas a bordo devem sair do veculo, especialmente se este
estiver muito carregado, esperando que se efectue a substituio e afastando-se do perigo do
trfego. Em caso de estradas com inclinao ou irregulares, posicionar sob as rodas cunhas ou
outros materiais adequados para bloquear o veculo. Com a roda sobresselente montada, as
caractersticas de conduo do veculo, so alteradas. Evitar aceleraes e travagens violentas,
viragens bruscas e curvas a grande velocidade. A durao global da roda sobresselente de cerca
de km, aps o que o pneu deve ser substitudo por um do mesmo tipo. No instalar em caso algum
um pneu tradicional numa jante destinada utilizao como roda sobresselente. Mandar reparar e
montar a roda substituda o mais rapidamente possvel. No permitido utilizar simultaneamente
duas ou mais rodas sobresselentes. No lubrificar as roscas dos parafusos antes de os montar:
podero desapertar-se espontaneamente. AVISO O macaco serve unicamente para a substituio
das rodas no veculo em que fornecido ou para veculos do mesmo modelo. Nunca deve ser
utilizado de outras formas, como por exemplo, para levantar veculos de outros modelos. Em
caso algum, utilizar o macaco para reparaes debaixo do veculo. O posicionamento incorrecto
do macaco pode provocar a queda do veculo levantado. No utilizar o macaco para capacidades
superiores indicada na etiqueta colada nele. Na roda sobresselente no se podem montar
correntes de neve: no entanto, caso se trate de um pneu dianteiro roda motriz e seja necessrio
utilizar correntes, deve retirar-se do eixo traseiro uma roda normal e montar a roda

sobresselente no seu lugar Deste modo, com duas rodas motrizes dianteiras normais, possvel
montar correntes de neve, solucionando assim a situao de emergncia. O macaco fornecido com
o veculo s deve ser utilizado para a substituio da roda em situaes de emergncia. AVISO Uma
montagem incorrecta da tampa da roda pode provocar a respectiva separao quando o veculo
estiver em andamento. Nunca alterar a vlvula de enchimento. No introduzir ferramentas de
qualquer espcie entre a jante e o pneu. Controlar regularmente a presso dos pneus e da roda
sobresselente, respeitando os valores indicados no captulo Dados tcnicos. AVISO MACACO
conveniente saber que: a massa do macaco de 1,76 kg; o macaco no necessita de regulao; o
macaco no pode ser reparado; emcaso de desgaste, deve ser substitudo por um original;
nenhuma ferramenta, alm da sua prpria manivela de accionamento, pode ser montada no
macaco. N C I A para veculos equipados com jantes em liga, remover o elemento montado
presso utilizando a chave de parafusos fornecida; desapertar cerca de uma volta os parafusos
de fixao da roda a substituir com a chave fornecida E-fig. O solo deve ser, se possvel, plano e
suficientemente compacto; desligar o motor e puxar o travo de mo; inserir a primeira
velocidade ou a marcha-atrs; levantar o tapete do vo da bagageira A-fig. N C I A avisar as
pessoas presentes que o veculo est para ser levantado; necessrio, portanto, afastar-se para
longe do mesmo e, principalmente, ter o cuidado de no lhe tocar at que no seja necessrio baixar
de novo o veculo; introduzir a manivela H no dispositivo I do macaco e levantar o veculo, at que
a roda se eleve do solo alguns centmetros. Rodando a manivela, ter cuidado para que a rotao
se verifique livremente sem provocar riscos de escoriaes nas mos devido ao contacto com o
solo. Tambm as partes do macaco em movimento parafusos e articulaes podem provocar leses:
evitar o contacto. Limpar-se adequadamente em caso de contacto com a massa lubrificante;
certificar-se de que a roda sobressalente esteja, nas superfcies de apoio, limpa e sem
impurezas que podem, em seguida, causar o afrouxamento dos parafusos de fixao; colocar o
macaco prximo da roda a substituir a uma distncia de cerca de mm do perfil da cava da roda
anterior caso seja necessrio substituir uma roda anterior; ou a uma distncia de cerca de mm do
perfil da cava da roda posterior caso seja necessrio substituir uma roda posterior como
ilustrado na figura ; certificar-se de que a estria F-fig. Verses com jantes em ao Proceder como
indicado a seguir: certificar-se de que a roda de uso normal esteja, nas superfcies de contacto
com o cubo, limpa e sem impurezas que poderiam, posteriormente, causar o desaperto dos
parafusos de fixao; montar a roda de utilizao normal inserindo os 4 parafusos nos furos;
utilizando a chave em dotao, apertar os parafusos de fixao; montar o tampo da roda presso,
fazendo corresponder a estria presente no tampo vlvula de enchimento; baixar o veculo e
extrair o macaco; com a chave em dotao, apertar a fundo os parafusos segundo a ordem
numrico anteriormente ilustrada. Verses com jantes de liga leve inserir a roda no cubo e, com a
chave em dotao, apertar os parafusos; baixar o veculo e extrair o macaco; utilizando a chave
fornecida, apertar a fundo os parafusos segundo a ordem representada na fig. AVISO Uma
montagem errada pode fazer com que o elemento na roda se solte quando o veculo se
encontrar emmovimento. Periodicamente, verificar a presso dos pneus e da roda sobresselente.
AVISO A eventual substituio do tipo de roda empregue jantes em liga em vez de ao ou
vice-versa implica a substituio completa dos parafusos de fixao por outros de comprimento
adequado e que seja adoptada uma roda sobresselente especfica, diferente em termos de
caractersticas de fabrico. Convm conservar os parafusos e a roda substitudos, pois so
indispensveis caso seja necessrio empregar as rodas originais no futuro. Substitua um dos
pneus dianteiros no danificado pelo pneu sobressalente pequeno, seguindo as instrues
constantes do manual. Siga as mesmas instrues para substituir o pneu danificado no eixo
traseiro pelo pneu normal que desmontou no ponto 1. Em caso de danos num dos pneus do
eixo traseiro, siga risca as instrues abaixo indicadas. Nesse caso, para reparar o pneu em terra,
pode utilizar-se o kit de emergncia para a reparao dos pneus. O kit de reparao encontra-se no
vo da roda sobresselente. Uma perda de presso no pneu pode prejudicar os movimentos do
veculo, causando a perda de controlo destw ltimo. AVISO No utilizar o kit de reparao se o pneu
estiver danificado no seguimento da conduo com a roda vazia. AVISO O kit de reparao veda a
maior parte dos furos com um dimetro mximo de 6 milmetros para tornar temporariamente
possvel a mobilidade. Durante a utilizao do kit, observar as seguintes regras: Conduzir com
prudncia e evitar viragens ou manobras bruscas, especialmente se o veculo estiver muito
carregado ou se se estiver a rebocar um atrelado. O kit garantir uma reparao temporria de
emergncia e a possibilidade de continuar a viagem at ao veculo ou loja de pneus mais prxima,
ou conduzir durante no mximo quilmetros. Manter o kit fora do alcance das crianas. N C I A
Estacionar o veculo ao lado da estrada, de modo a no impedir o fluxo do trnsito e poder utilizar
o kit sem enfrentar uma situao de perigo. A fim de garantir a estabilidade do veculo, engatar o
travo de estacionamento, mesmo que o veculo no se encontre num terreno inclinado. No tentar
remover os corpos estranhos que perfuraram o pneu, como pregos ou parafusos. Deixar o

motor a trabalhar durante a utilizao do kit apenas se o veculo no estiver num local fechado ou
pouco ventilado por exemplo, no interior de um edifcio. Se isso acontecer, ligar o compressor
com o motor desligado. Substituir o frasco de vedante por um novo antes do prazo de validade
ver o tampo do frasco. Informar os outros utilizadores do veculo que o pneu foi
temporariamente reparado com o respectivo kit e de acordo com as condies de conduo
especficas. Antes de encher o pneu, verificar o ombro d
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o mesmo. No tentar encher o pneu na presena de fissuras, protuberncias ou danos
semelhantes. Se aparecerem fissuras, protuberncias ou danos semelhantes, desligar o
compressor e deixar sair o ar atravs da vlvula de segurana. No continuar a conduzir com este
pneu. Neste caso, no continuar a conduzir com este pneu. Evitar o contacto com a pele e com
as roupas. Se isto acontecer, enxaguar imediatamente as partes afectadas com gua abundante
e contactar um mdico. Extrair o kit de reparao dos pneus da embalagem. Certificar-se de que a
etiqueta no cobre nada de importante. Extrair do kit o tubo flexvel H com a vlvula de segurana I
e a ficha de alimentao com cabo F. Ligar o tubo flexvel H com a vlvula de segurana I ao frasco
de vedante B. Fixar o frasco de vedante B no respectivo suporte D. Remover o tampo da vlvula
do pneu danificado. Apertar firmemente o tubo flexvel do frasco de vedante C na vlvula do pneu
danificado. Certificar-se de que o interruptor do compressor G se encontra na posio 0.

