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Įvadas
Jūsų automobilis tai – pažangios
technologijos, saugumo,
ekologiškumo ir ekonomiškumo
derinys.
Šioje naudojimo instrukcijoje
pateikiama visa būtina informacija,
užtikrinanti saugų ir efektyvų
važiavimą.
Įsitikinkite, kad jūsų keleiviai yra
informuoti apie galimą avarijos ir
sužeidimo riziką dėl netinkamo
automobilio eksploatavimo.
Nepamirškite laikytis šalyje, kurioje
esate, galiojančių įstatymų ir taisyklių.
Šie įstatymai gali skirtis nuo šiame
vadove pateikiamos informacijos.
Jei šiame vadove nurodoma aplankyti
techninio aptarnavimo dirbtuves, mes
rekomenduojame kreiptis į jūsų
„Chevrolet“ techninės priežiūros
partnerį.
Visi „Chevrolet“ techninio
aptarnavimo partneriai teikia
aukščiausios klasės aptarnavimą už

prieinamą kainą. Patyrę mechanikai
išmokyti dirbti pagal specialias
„Chevrolet“ instrukcijas.
Klientui skirtos literatūros paketas
visada turi būti šalia, laikomas
automobilyje.

Šio vadovo naudojimas
■ Šiame vadove aprašomos visos

šiam modeliui galimos parinktys ir
savybės. Tam tikri aprašymai,
įskaitant ekrano ir meniu funkcijas,
gali nebūti taikomi jūsų automobiliui
dėl modelio varianto, konkrečios
šalies specifikacijų, specialios
įrangos ar priedų.

■ Skyriuje „Trumpa informacija“
pateikiama trumpa apžvalga.

■ Vadovo pradžioje ir kiekviename
skyriuje pateikiamas turinys
padeda surasti reikiamą
informaciją.

■ Rodyklė padės surasti specialią
informaciją.

■ Šiame savininko vadove
aprašomas automobilis, kuriame
vairas įtaisytas kairėje pusėje.

Atliktini valdymo veiksmai
automobilyje su dešinėje pusėje
įtaisytu vairu yra panašūs.

■ Savininko vadove naudojami
gamykliniai variklio kodai.
Atitinkamus pardavimų žymėjimus
galite rasti skyriuje „Techniniai
duomenys“.

■ Kryptį nurodantys duomenys, pvz.,
į kairę ar dešinę, pirmyn ar atgal,
visada nurodo važiavimo kryptį.

■ Automobilio ekrano langai gali
nepalaikyti tam tikros kalbos.

■ Ekrano pranešimai ir vidinės
etiketės parašyti pusjuodžiu šriftu.

Užrašai „Pavojinga“,
„Perspėjimas“ ir
„Įspėjimas“

9 Pavojinga

Tekstas, pažymėtas 9 Pavojinga,
pateikia informaciją apie pavojų
gyvybei. Šios informacijos
nepaisymas kelia pavojų gyvybei.
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9 Perspėjimas

Tekstas, pažymėtas
9 Perspėjimas, pateikia
informaciją apie avarijos ar
sužeidimo pavojų. Šios
informacijos nepaisymas kelia
sužeidimų pavojų.

Įspėjimas

Tekstas, pažymėtas Įspėjimas,
įspėja apie galimą žalą
automobiliui. Šios informacijos
nepaisymas kelia žalos
automobiliui pavojų.

Simboliai
Nuorodas į puslapius žymi 3. 3
„žr. psl.“
Mes linkime jums daugybės valandų
malonaus važiavimo
„Chevrolet“
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Trumpa informacija

Pirminė informacija

Automobilio atrakinimas
Nuotolinio valdymo pultas

Paspauskite mygtuką c, kad
atrakintumėte duris ir bagažinės
skyrių. Dureles atidarykite,
patraukdami už rankenėlių. Norėdami
atidaryti bagažinės duris,
paspauskite mygtuką po apsaugine
bagažinės durų juosta.
Paspaudus x mygtuką,
atrakinamas ir atidaromas tik
bagažinės skyrius.

Nuotolinio valdymo pultas 3 22,
centrinio užrakto sistema 3 25,
krovinių skyrius 3 29.
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Elektroninis raktas

Turėdami su savimi elektroninį raktą,
paspauskite durelių rankenėlėje
esantį jungiklį, kad atrakintumėte
automobilį ir patraukite durelių
rankenėlę, kad atidarytumėte
dureles. Atrakinkite bagažinės duris,
paspausdami mygtuką po apsaugine
juosta.
Elektroninio rakto sistema 3 24.

Sėdynės reguliavimas
Sėdynės padėties nustatymas

Patraukite rankenėlę, pastumkite
sėdynę ir atleiskite rankenėlę.
Sėdynės reguliavimas 3 42,
sėdynės padėtis 3 41.

Sėdynių atlošai

Patraukite svirtį, sureguliuokite
polinkį ir atleiskite svirtį. Leiskite
sėdynei užsifiksuoti girdimai.
Sėdynės reguliavimas 3 42,
sėdynės padėtis 3 41.
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Sėdynės aukštis

Pumpuojamoji svirtis
į viršų = aukščiau
į apačią = žemiau

Sėdynės 3 42; sėdynės padėtis
3 41.

Galvos atramos
reguliavimas

Norėdami reguliuoti aukštį, patraukite
galvos atramą į viršų. Norėdami
nuleisti, nuspauskite laikiklį ir
spauskite galvos atramą žemyn.

Norėdami reguliuoti horizontaliai,
patraukite galvos atramą į priekį ir
užfiksuokite vienoje iš trijų padėčių.
Norėdami grąžinti į tolimiausią padėtį,
patraukite iki galo į priekį ir atleiskite.
Galvos atramos 3 40.



Trumpa informacija 9

Saugos diržai

Ištraukite saugos diržą ir užsekite
diržo sagtyje. Saugos diržas neturi
būti susuktas ir turi priglusti prie jūsų
kūno. Atlošas neturi būti nulenktas
atgal per toli (daugiausiai apie 25 °).
Norėdami atsegti diržą, paspauskite
diržo sagtyje esantį raudoną
mygtuką.
Saugos diržai 3 44, oro pagalvių
sistema 3 47, sėdynės padėtis
3 41.

Veidrodėlių reguliavimas
Vidinis veidrodėlis

Sureguliuokite svirtį apačioje, kad
sumažintumėte akinimą.
Vidinis veidrodėlis 3 35; vidinis
veidrodėlis su automatine apsauga
nuo akinimo 3 36.

Išoriniai veidrodėliai

Pasirinkite atitinkamą išorinį
veidrodėlį ir sureguliuokite jį.
Elektrinis reguliavimas 3 34,
išgaubti išoriniai veidrodėliai 3 34,
nulenkiami išoriniai veidrodėliai
3 34, šildomi išoriniai veidrodėliai
3 35.
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Vairo reguliavimas

Atlaisvinkite svirtį, sureguliuokite
vairą, užfiksuokite svirtį ir patikrinkite
ar ji gerai užfiksuota. Draudžiama
reguliuoti vairą, kol automobilis nebus
sustabdytas ir nebus atleistas vairo
užraktas.
Oro pagalvių sistema 3 47,
užvedimo spynelės padėtys 3 226.
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Prietaisų skydelio apžvalga
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1 Žibintų jungiklis .................. 101

Priekiniai rūko žibintai ........ 104

Galinis rūko žibintas ........... 104

Prietaisų skydo
apšvietimas ........................ 105

2 Šoninės ventiliacinės
angos .................................. 222

3 Posūkio signalai, priekinių
žibintų perjungimas,
artimosios šviesos ir
tolimosios šviesos .............. 104

Išlipimo apšvietimas ........... 107

Stovėjimo žibintas ............... 105

Vairuotojo informacijos
centras .................................. 83

4 Prietaisai .............................. 72
5 Garso signalas ..................... 68

Vairuotojo oro pagalvė ......... 48
6 Vairuotojo informacijos

centras .................................. 83
7 Valdymo mygtukai ant

vairo ..................................... 67

8 Priekinio lango valytuvas,
plovimo sistema, galinis
valytuvas, galinio lango
plovimo sistema .................... 68

9 Centrinės ventiliacinės
angos ................................. 222

10 Informacijos ir pramogų
sistema ............................... 108

11 Informacijos ekranas ............ 87
12 Apsaugos nuo vagystės

sistemos būsenos šviesos
diodas .................................. 31

13 Daiktų laikymo vietos ........... 57
14 Priekinė keleivio oro

pagalvė ................................ 48
15 Daiktadėžė ........................... 58
16 Kontrolinis oro pagalvės

išjungimo indikatorius ir
saugos diržo priminimas ....... 79

17 Šildymas, ventiliacija,
klimato kontrolės sistema .... 215

18 Traukos kontrolės sistema . 238

Elektroninės stabilumo
kontrolės sistema ............... 239

Sistemos „Stop-start“
mygtukas ECO .................... 228

19 Perjungimo svirtis,
automatinė pavarų dėžė .... 233

Mechaninė pavarų dėžė .. . . 236
20 Avariniai žibintai ................. 103
21 Centrinio durų užrakto

sistema .................................. 25
22 Akceleratoriaus pedalas . . . . 225
23 „Start/Stop“ mygtukas

elektroninio rakto
sistemoje .............................. 24

24 Stabdžių pedalas ............... 237
25 Užvedimo spynelė su

vairo užraktu ...................... 226
26 Sankabos pedalas ............. 225
27 Vairo reguliavimas ............... 67
28 Pastovaus greičio

palaikymo sistema .............. 240
29 Daiktų laikymo skyrius,

saugiklių dėžutė ................. 275
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30 Variklio dangčio atidarymo
svirtis .................................. 249

Išorės apšvietimas

Posūkio žibintų jungiklis
AUTO = automatinis žibintų

valdymas: Priekiniai
žibintai įjungiami ir
išjungiami automatiškai

m = automatinio žibintų
valdymo įjungimas arba
išjungimas

8 = šoniniai žibintai
9 = priekiniai žibintai

Automobiliuose be automatinio
žibintų valdymo funkcijos:
7 = išjungta

Paspauskite šviesų jungiklį
> = priekiniai rūko žibintai
r = galinis rūko žibintas

Apšvietimas 3 101.
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Priekinių žibintų perjungimas,
tolimosios šviesos ir artimosios
šviesos

blykstelėjimas
priekiniais
žibintais

= patraukite svirtį

tolimosios
šviesos

= pastumkite svirtį

artimosios
šviesos

= pastumkite ar
patraukite svirtį

Tolimosios šviesos 3 102, priekinių
žibintų perjungimas 3 102,
automatinis žibintų valdymas 3 101.

Posūkio ir persirikiavimo
signalai

dešinė pusė = svirtį į viršų
kairė pusė = svirtį į apačią

Posūkio ir persirikiavimo signalai
3 104, stovėjimo žibintai 3 105.

Avariniai žibintai

Valdoma ¨ mygtuku.
Avariniai žibintai 3 103.
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Garso signalas

Spauskite j.

Plovimo ir valytuvų
sistemos
Priekinio stiklo valytuvai

2 = greitai
1 = lėtai
P = nustatytas valymo intervalas

ar automatinis valymas su
lietaus jutikliu

§ = išjungta

Norėdami perbraukti valytuvu vieną
kartą, kai priekinio stiklo valytuvai
išjungti, spauskite svirtį į apačią.

Priekinio stiklo valytuvai 3 68,
valytuvų keitimas 3 261.
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Priekinio stiklo plovimo sistema

Patraukite svirtį.
Priekinio stiklo plovimo sistema
3 68, plovimo skystis 3 258.

Galinio lango valytuvas ir
plovimo sistema

Paspauskite svirtinį jungiklį, norėdami
suaktyvinti galinio lango valytuvą:
viršutinė
padėtis

= nepertraukiamas
veikimas

apatinė
padėtis

= veikimas su
pertrūkiais

vidurinė
padėtis

= išjungta

Užpakalinio lango valytuvas ir
plovimo sistema 3 70.

Nuspauskite svirtį.
Plovimo skystis bus purškiamas ant
galinio lango, o valytuvas nuvalys
keliais brūkštelėjimais.
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Klimato kontrolė
Šildomas galinis langas, šildomi
išoriniai veidrodėliai

Šildymas įjungiamas, nuspaudus Ü
mygtuką.
Šildomas galinis langas 3 38.

Šildymas ir aprasojimo
šalinimas nuo langų

Nuspauskite mygtuką V.
Nustatykite temperatūros valdymą iki
aukščiausios temperatūros lygio.
Vėsinimas n įjungtas.
Šildomas galinis langas Ü psl.
Klimato kontrolės sistema 3 215.

Pavarų dėžė
Mechaninė pavarų dėžė

Atbulinė eiga: automobiliui stovint
vietoje, nuspauskite sankabos
pedalą, patraukite žiedą ant pavarų
perjungimo svirties į viršų ir įjunkite
pavarą.
Jei pavara nepersijungia, nustatykite
svirtį į neutralią pavarą, atleiskite
sankabos pedalą ir vėl nuspauskite,
tada bandykite vėl įjungti pavarą.
Mechaninė pavarų dėžė 3 236.
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Automatinė pavarų dėžė

P = stovėjimas
R = atbulinė
N = neutrali
D = važiavimo

Mechaninis režimas: pavarų svirtį
perjunkite iš D padėties į kairę.
< = aukštesnė pavara
] = žemesnė pavara

Pavarų svirtis iš P padėties gali būti
perjungta tik tuo atveju, kai yra
įjungtas degimas ir nuspaustas

stabdžių pedalas. Norėdami įjungti P
arba R, nuspauskite atkabinimo
mygtuką.
Automatinė pavarų dėžė 3 233.

Pradžia
Prieš važiuodami, patikrinkite
■ Padangų pripūtimo slėgį ir būklę
3 278, 3 318.

■ Variklio alyvos lygį ir skysčių lygius
3 256.

■ Ar visi langai, veidrodėliai, išoriniai
žibintai ir numeriai nėra padengti
purvu, sniegu ar ledu ir ar veikia.

■ Ar tinkama sėdynių, saugos diržų ir
veidrodėlių padėtis 3 41, 3 45,
3 34.

■ Ar veikia stabdžiai, važiuojant
nedideliu greičiu, ypač kai stabdžiai
šlapi.
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Variklio užvedimas užvedimo
spynele

■ Pasukite raktą į 1 padėtį.
■ Lengvai pajudinkite vairą, kad

atsirakintų vairo užraktas.
■ Mechaninė pavarų dėžė:

nuspauskite sankabos pedalą.
■ Automatinė pavarų dėžė:

nuspauskite stabdžių pedalą ir
perjunkite pavarų perjungimo svirtį
į P arba N padėtį.

■ Nespauskite akceleratoriaus
pedalo.

■ Dyzelinis variklis: norėdami
pašildyti, sukite raktelį į padėtį 2, kol
išsijungs kontrolinis indikatorius !.

■ Pasukite raktą į 3 padėtį, o užvedę
variklį, atleiskite.

Prieš iš naujo užvesdami ar
išjungdami variklį, pasukite raktelį
atgal į 0 padėtį.

Variklio užvedimas Start/Stop
mygtuku

■ Elektroninis raktas turi būti
automobilio viduje.

■ Mechaninė pavarų dėžė:
nuspauskite sankabos pedalą.

■ Automatinė pavarų dėžė:
nuspauskite stabdžių pedalą ir
perjunkite pavarų perjungimo svirtį
į P arba N padėtį.
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■ Nespauskite akceleratoriaus
pedalo.

■ Paspauskite Start/Stop mygtuką, o
užvedę variklį, atleiskite. Pradėjus
dirbti varikliui, užsidegs žalias
šviesos diodas.

Jei norite išjungti variklį, dar kartą
nuspauskite mygtuką, kai variklis
veikia.
Variklio užvedimas 3 226.

Išjungimo-užvedimo sistema

Jei automobilio greitis mažas arba jis
stovi ir tenkinamos tam tikros sąlygos,
įjunkite funkciją „Autostop“ pagal
toliau pateikiamą procedūrą:
■ Nuspauskite sankabos pedalą.
■ Nustatykite pavarų svirtį į neutralią

padėtį.
■ Atleiskite sankabos pedalą.
Funkcijos „Autostop“ veikimą nurodo
rodyklė, esanti tachometro padėtyje
AUTOSTOP.
Norėdami vėl užvesti variklį, dar kartą
nuspauskite sankabos pedalą.

Išjungimo-užvedimo sistema 3 228.
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Automobilio statymas
■ Visada įjunkite stovėjimo stabdį,

nespausdami atleidimo mygtuko.
Įjunkite stabdį kaip įmanoma
tvirčiau, statydami automobilį
nuokalnėje ar įkalnėje. Tuo pat
metu paspauskite kojinį stabdį, kad
sumažėtų veikimo jėga.

■ Išjunkite variklį. Užvedimo raktelį
pasukite į „0“ padėtį ir ištraukite.
Sukite vairą tol, kol pajusite, kad
vairaračio užraktas užsirakino.
Automobiliai su elektroninio rakto
sistema: automobiliui stovint
vietoje, paspauskite Start/Stop
mygtuką ir atidarykite vairuotojo
duris.
Jei automobilis yra su automatine
pavarų dėže, perjunkite pavarų
perjungimo svirtį į P padėtį ir
išimkite raktą.

■ Jei automobilis stovi ant lygaus
paviršiaus ar įkalnėje, prieš
įjungdami degimą pirmiausia
įjunkite pirmą pavarą arba
nustatykite pavarų svirtį į P padėtį.
Jei automobilis stovi įkalnėje,

priekinius ratus pasukite nuo
bordiūro.
Jei automobilis stovi nuokalnėje,
prieš išjungdami degimą, įjunkite
atbulinės eigos pavarą arba
nustatykite pavarų svirtį į P padėtį.
Nukreipkite priekinius ratus į
bordiūrą.

■ Uždarykite langus ir stoglangį.
■ Automobilį užrakinkite e mygtuku

nuotolinio valdymo pulte arba
elektroninio rakto sistema,
paliesdami durų rankenoje esantį
jutiklio lauką.

■ Įjunkite apsaugos nuo vagystės
sistemą 3 31.

■ Nestatykite automobilio ant degių
paviršių. Dėl aukštos temperatūros
išmetimo sistemoje gali užsidegti
paviršius.

■ Variklio ventiliatorius gali veikti po
variklio išjungimo 3 249.

■ Pavažiavę dideliu greičiu ar didele
variklio apkrova, prieš išjungdami
variklį, leiskite jam padirbti maža

apkrova tuščiąja eiga maždaug 1
arba 2 minutes, kad
apsaugotumėte turbokompresorių.

Raktai, užraktai 3 22.
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Raktai, durys ir langai

Raktai, užraktai ............................ 22
Durelės ........................................ 29
Automobilio apsauga ................... 30
Išoriniai veidrodėliai ..................... 34
Vidiniai veidrodėliai ...................... 35
Langai .......................................... 36
Stogas .......................................... 38

Raktai, užraktai
Rakteliai
Raktų keitimas
Rakto numeris nurodytas ant
nuimamo žetono.
Užsakant atsarginius raktus būtina
nurodyti raktų numerį, nes jie
sudėtinė imobilizatoriaus sistemos
dalis.
Užraktai 3 292.

Raktas su atlenkiama dalimi

Spausdami mygtuką, atlenkite raktą.
Norėdami užlenkti raktą, pirmiausia
nuspauskite mygtuką.

Nuotolinio valdymo pultelis

Juo valdoma:
■ Centrinio durų užrakto sistema
■ Apsaugos nuo vagystės

signalizacijos sistema
■ Bagažinės skyrius
Nuotolinio valdymo pultas veikia
apytikriai 25 metrų atstumu. Šį
atstumą gali paveikti išoriniai
trukdžiai.
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Pulto veikimą patvirtina avariniai
žibintai.
Su nuotolinio valdymo pultu elkitės
atsargiai, saugokite jį nuo drėgmės ir
aukštos temperatūros bei venkite
nereikalingo naudojimo.

Gedimas
Jei centrinio užrakto sistemos
nepavyksta valdyti nuotolinio
valdymo pultu, to padaryti negalima
dėl:
■ Viršyto veikimo atstumo,
■ Nusilpusios baterijos,

■ Dažno, pakartotino nuotolinio
valdymo pulto naudojimo už jo
veikimo ribų,

■ Centrinio užrakto sistemos
perkrovos, ją naudojant dažnais
intervalais, tokiu atveju maitinimo
tiekimas trumpam bus nutrauktas,

■ Didelės galios radijo dažnio bangų
trukdžiai iš kitų šaltinių.

Automobilio atrakinimas 3 25.

Pagrindiniai nustatymai
Kai kurie nustatymai gali būti pakeisti
Settings (nustatymai) meniu
esančiame informacijos ekrane.
Automobilio pritaikymas 3 92.

Nuotolinio valdymo pulto
baterijos pakeitimas
Pakeiskite bateriją iš karto, kai tik
pastebimai sumažėja pulto veikimo
atstumas.
Akumuliatoriaus negalima išmesti į
buitinių atliekų sąvartyną. Jį reikia
atiduoti į specialių atliekų surinkimo
centrą.

Raktas su atlenkiama dalimi

Atlenkite raktą ir atidarykite dangtelį.
Pakeiskite bateriją (baterijos tipas
CR 2032), atkreipdami dėmesį į
įdėjimo padėtį. Uždarykite dangtelį ir
sinchronizuokite.

Raktas su fiksuota dalimi
Bateriją pakeisti reikia dirbtuvėse.
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Atmintyje įrašyti
nustatymai
Kai iš užvedimo spynelės išimamas
raktas, šie nustatymai bus
automatiškai išsaugoti raktui:
■ Elektroninė klimato kontrolės

sistema
■ Apšvietimas
■ Informacijos ir pramogų sistema
■ Centrinio durų užrakto sistema
Kitą kartą į užvedimo spynelę įkišus
raktelį, išsaugoti nustatymai bus
atkurti automatiškai.
Automobilio pritaikymas 3 92.

Elektroninio rakto sistema

Įgalinamas šių sistemų valdymas be
mechaninio rakto
■ Centrinio durų užrakto sistema
■ Apsaugos nuo vagystės

signalizacijos sistema
■ Degimas ir užvedimas
Elektroninį raktą turi turėti vairuotojas.
Pastaba
Draudžiama elektroninį raktą padėti
bagažinės skyriuje ar prieš
Info-Display.

Variklio užvedimas 3 226.

Nuotolinio valdymo pultas

Elektroninis raktas turi ir nuotolinio
valdymo pulto funkciją.

Elektroninio rakto baterijos
keitimas
Bateriją pakeiskite iš karto, jei
sistema nebeveikia tinkamai arba
sumažėjo veikimo atstumas. Poreikį
pakeisti bateriją nurodo klaidos kodas
vairuotojo informacijos centre 3 88.
Akumuliatoriaus negalima išmesti į
buitinių atliekų sąvartyną. Jį reikia
atiduoti į specialių atliekų surinkimo
centrą.
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Nuotolinio valdymo pulto baterijos
pakeitimas 3 22.
Pakeiskite bateriją (baterijos tipas
CR 2032), laikydamiesi įdėjimo
padėties. Uždėkite dangtelius.

Nuotolinio valdymo pulto
sinchronizacija
Nuotolinio valdymo pultas
sinchronizuojasi automatiškai
kiekvienos užvedimo procedūros
metu.

Gedimas
Jei negalima valdyti centrinio užrakto
sistemos ar užvesti variklio, to priežas
gali būti:
■ Gedimas nuotolinio valdymo pulte,
3 22,

■ Elektroninis raktas už veikimo ribų,
■ Nusilpusios baterijos,
■ Didelės galios radijo dažnio bangų

trukdžiai iš kitų šaltinių.
Norėdami pašalinti gedimo priežastį,
pakeiskite elektroninio rakto padėtį.

Centrinio durelių užrakto
sistema
Užrakina ir atrakina duris, bagažinės
skyrių ir kuro įpylimo dangtelį.
Durys atrakinamos ir atidaromos,
patraukus vidinę durų rankenėlę.
Pastaba
Tam tikrų avarijų atvejais
automobilis atsirakina automatiškai.

Atrakinimas

Nuotolinio valdymo pultas

Nuspauskite mygtuką c.

Galimi du nustatymai:
■ Norėdami atrakinti tik vairuotojo

duris, paspauskite c mygtuką vieną
kartą, o norėdami atrakinti visas
duris, bagažo skyrių ir degalų
įpylimo angos dangtelį,
paspauskite c mygtuką du kartus.

■ Norėdami atrakinti visas duris,
bagažo skyrių ir degalų įpylimo
angos dangtelį, paspauskite c
mygtuką vieną kartą.

Nustatymus pakeisti galite
naudodamiesi meniu Settings
(nustatymai) informacijos ekrane.
Automobilio pritaikymas 3 92.
Šie nustatymai gali būti išsaugoti
naudojamam raktui: išsaugoti
nustatymai 3 24.



26 Raktai, durys ir langai

Elektroninio rakto sistema

Spustelėkite durelių rankenėlės
jungiklį, kad atrakintumėte automobilį
ir patraukite durelių rankenėlę, kad
atidarytumėte dureles arba
spustelėkite mygtuką, įrengtą po
bagažinės dangčio apsaugine juosta.
Elektroninis raktas turi būti
automobilio išorėje, maždaug vieno
metru atstumu nuo atitinkamų durelių.
Jį galima sukonfigūruoti atrakinti tik
atitinkamos pusės dureles arba visas
dureles.

Nustatymus pakeisti galite
naudodamiesi meniu Settings
(nustatymai) informacijos ekrane.
Automobilio pritaikymas 3 92.

Užrakinimas

Nuotolinio valdymo pultas
Uždarykite duris, bagažinės duris ir
degalų įpylimo angos dangtelį.

Nuspauskite mygtuką e.
Jei vairuotojo pusės durys nebus
uždarytos tinkamai, centrinio užrakto
sistema neveiks. Automobilio
pritaikymas 3 92.

Elektroninio rakto sistema
Uždarykite duris, bagažinės duris ir
degalų įpylimo angos dangtelį.

Spustelėkite durelių rankenėlės
jungiklį.
Elektroninis raktas turi būti
automobilio išorėje, maždaug vieno
metru atstumu iki atitinkamų durelių.
Atsarginis elektroninis raktas neturi
būti automobilio viduje.
Jei automobilis užrakintas, tai galima
patikrinti paspaudžiant mygtuką ir trijų
sekundžių laikotarpyje patraukiant
rankeną.
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Pastaba
Automobilis nebus automatiškai
užrakintas.

Bagažinės durų atrakinimas

5 durų hečbekas, universalas

Vieną arba du kartus spustelėkite
mygtuką c (priklausomai nuo
parinktos nuostatos). Atsirakins
bagažinės dangtis.
Automobilio pritaikymas 3 92.

4 durelės

Nuspauskite mygtuką x.
Bagažinės durys bus atrakintos ir
atidarytos, o kitos durys liks
užrakintos.

Elektroninio rakto sistema

Įspėjimas

Kai užrakintos visos durelės,
bagažinės skyrių galima atrakinti
elektroniniu rakteliu. Jei po to
uždarysite bagažinę palikę joje
elektroninį raktelį, bus atrakintos

vairuotojo durelės ir bagažinė,
kartu pasigirs įspėjamasis garsinis
signalas.

Centrinio užrakto mygtukai
Užrakina ir atrakina visas duris,
bagažinės skyrių ir degalų įpylimo
angos dangtelį.

Paspauskite e mygtuką, kad
užrakintumėte.
Paspauskite c mygtuką, kad
atrakintumėte.
Kai raktas yra užvedimo spynelėje,
užrakinimas bus įmanomas tik
uždarius visas dureles.
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Gedimas nuotolinio valdymo
pulto sistemoje arba
elektroninio rakto sistemoje

Atrakinimas

Rankiniu būdu atrakinkite vairuotojo
duris, pasukdami į spynelę įkištą
raktą. Įjunkite degimą ir paspauskite
centrinio užrakto mygtuką c, kad
atrakintumėte visas duris, bagažinės
skyrių ir degalų įpylimo angos
dangtelį. Norėdami išjungti apsaugos
nuo vagystės užrakto sistemą,
įjunkite degimą.

Užrakinimas
Įjunkite degimą ir paspauskite
centrinio užrakto mygtuką e, kad
užrakintumėte visas duris, bagažinės
skyrių ir degalų įpylimo angos
dangtelį. Po to uždarykite vairuotojo
duris ir užrakinkite jas iš išorės su
raktu.

Gedimas centrinio užrakto
sistemoje

Atrakinimas
Rankiniu būdu atrakinkite vairuotojo
duris, pasukdami į spynelę įkištą
raktą. Kitas duris galima atidaryti, du
kartus pasinaudojus vidaus
rankenėle. Degalų įpylimo angos
dangtelio atidaryti negalima.
Norėdami išjungti apsaugos nuo
vagystės užrakto sistemą, įjunkite
degimą 3 31.

Bagažinės durų atrakinimas

Patraukite rankenėlę bagažinės durų
viduje.

Užrakinimas
Įspauskite visų durelių (išskyrus
vairuotojo dureles) užrakinimo
kaiščius. Po to uždarykite vairuotojo
duris ir užrakinkite jas iš išorės su
raktu. Degalų įpylimo angos dangtelio
ir bagažinės skyriaus užrakinti
negalima.
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Užraktai nuo vaikų

9 Perspėjimas

Naudokite užraktus nuo vaikų, kai
tik galinėse sėdynėse sėdi vaikai.

Naudodamiesi raktu ar tinkamu
atsuktuvu, pasukite užraktus nuo
vaikų galinėse durelėse į horizontalią
padėtį. Durų nebus galima atidaryti iš
vidaus. Norėdami išjungti užraktus
nuo vaikų, pasukite į vertikalią padėtį.

Durelės
Krovinių skyrius
Bagažinės durys

Atidarymas
5 durų hečbekas, universalas

Atrakinę paspauskite mygtuką po
rankenėle arba po bagažinės dangčio
apsaugine juosta ir atidarykite
bagažinės dangtį.
4 durelės

Spauskite nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką x, kol bagažinė bus
atidaryta arba atrakinę paspauskite
mygtuką, esantį po bagažinės
dangčio apsaugine juosta.

9 Perspėjimas

Draudžiama važiuoti su
atidarytomis ar pravertomis
bagažinės durimis, pvz., vežant
didelius daiktus bagažinės
skyriuje, kadangi į saloną gali
patekti nuodingos išmetamosios
dujos.
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Įspėjimas

Norėdami apsaugoti bagažinės
duris nuo pažeidimo, prieš jas
atidarydami, saugokitės tokių
viršuje esančių kliūčių, kaip
garažo durys. Visada patikrinkite
judėjimo zoną virš ir už bagažinės
durų.

Pastaba
Tam tikrų sunkių daiktų pritvirtinimas
prie bagažinės durų gali trukdyti
joms likti atidarytoms.

Uždarymas

Naudokite viduje esančią rankenėlę.
Uždarydami nespauskite mygtuko po
apsaugine juosta arba po rankenėle,
nes bagažinės dangtis vėl atsirakins.

Automobilio apsauga
Apsaugos nuo vagystės
sistema

9 Perspėjimas

Draudžiama naudoti sistemą, kai
automobilyje yra žmonių! Durų
nebus galima atrakinti iš vidaus.

Sistema užrakina visas duris. Visos
durys turi būti uždarytos, priešingu
atveju sistema negali būti
suaktyvinta.
Jeigu degimas buvo įjungtas,
vairuotojo duris privaloma vieną kartą
atidaryti ir uždaryti, kad automobilis
būtų apsaugotas.
Atrakinus automobilį, mechaninė
apsaugos nuo vagystės sistema
išjungiama. To padaryti centrinio
užrakto mygtuku negalima.
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Įjungimas

Paspauskite e nuotolinio valdymo
pulte du kartus per 15 sekundžių.

Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema
Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema aktyvuojama
kartu su mechanine apsaugos nuo
vagystės užrakto sistema.

Ji valdo:
■ Durys, bagažinės durys, variklio

dangtis
■ Keleivių skyrius, įskaitant šalia

esantį bagažinės skyrių
■ Automobilio pokrypis, pvz., jei jis

pakeltas
■ Degimas

Įjungimas

■ Įsijungia savaime, praėjus
30 sekundžių po automobilio
užrakinimo (sistemos nustatymas į
pradinę būseną) arba

■ Nuotolinio valdymo pultelis:
tiesiogiai paspaudus e dar kartą po
užrakinimo, arba

■ Elektroninio rakto sistema:
tiesiogiai, dar kartą paspaudus
jungiklį durelių rankenėlėje po
užrakinimo.

Pastaba
Pokyčiai automobilio salone,
pavyzdžiui, sėdynių uždangalų
naudojimas, atidaryti langai ar
stoglangis gali paveikti keleivių
skyriaus stebėjimo funkciją.
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Įjungimas be keleivių skyriaus ir
automobilio pokrypio stebėjimo

Dėl galimo judėjimo ir didelio stiprumo
ultragarso signalų išjunkite keleivių
skyriaus ir automobilio pokrypio
stebėjimą, kai automobilyje lieka
žmonės ar gyvūnai. Taip pat išjunkite,
kai automobilis yra vežamas keltu
arba traukiniu.
1. Uždarykite bagažinės dureles,

variklio dangtį, langus ir stoglangį.
2. Nuspauskite mygtuką o. Švies
o mygtuko šviesos diodas.

3. Uždarykite duris.
4. Įjunkite apsaugos nuo vagystės

sistemą.

Būsenos šviesos diodas

Būsenos šviesos diodas įtaisytas
jutiklyje prietaisų skydo viršuje.

Būsena per pirmąsias 30 sekundžių
po apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistemos suaktyvinimo:
Šviesos
diodas
šviečia

= patikrinimas,
suveikimo delsimas.

Šviesos
diodas
blykčioja
greitai

= durys, bagažinės
durys arba variklio
dangtis nėra visiškai
uždaryti arba sistemos
gedimas.

Būsena po sistemos suveikimo:
Šviesos diodas
blykčioja lėtai

= sistema įjungta.

Atsiradus sistemos gedimui pagalbos
ieškokite tech. aptarnavimo
dirbtuvėse.
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Išjungimas

Atrakinus automobilį mygtuku c,
išjungiama apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema.

Automobiliai su elektroninio rakto
sistema: apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema išjungiama
spustelint durelių rankenėlės jungiklį.

Pavojaus signalas
Suveikus sistemai iš autonominės
signalizacijos bus skleidžiamas garso
signalas ir tuo pat metu blykčios
avariniai žibintai. Trukmė ir pavojaus
signalų skaičius nustatomi
įstatymiškai.
Signalizaciją išjungti galima
paspaudus bet kurį nuotolinio
valdymo pulto mygtuką arba įjungus
degimą.

Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistemą galima išjungti
tik paspaudus mygtuką c ar durelių
rankenėlės jungiklį (tik elektroninio
rakto sistema) arba įjungus
uždegimą.

Imobilizatorius
Sistema yra įrengta užvedimo
spynelėje ir patikrina, ar automobilį
leidžiama užvesti su naudojamu
raktu. Atpažinus rakte įtaisytą
atsakiklį, automobilį bus galima
užvesti.
Imobilizatorius įjungiamas
automatiškai, ištraukus raktelį iš
užvedimo spynelės.
Jei, įjungus degimą, mirksi arba
šviečia d kontrolinis indikatorius,
sistemoje yra gedimas ir variklio
užvesti negalima. Išjunkite degimą ir
pabandykite iš naujo užvesti variklį.
Jei kontrolinis indikatorius „A“ ir toliau
blykčioja arba šviečia, pabandykite
užvesti variklį atsarginiu raktu ir
kreipkitės į tech. aptarnavimo
dirbtuves.
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Pastaba
Imobilizatorius neužrakina durų.
Palikdami automobilį visada turite jį
užrakinti ir įjungti apsaugos nuo
vagystės signalizacijos sistemą
3 25, 3 31.

Kontrolinis indikatorius d 3 33.

Išoriniai veidrodėliai
Išgaubta forma
Išgaubtas išorinis veidrodėlis
sumažina „aklųjų taškų“ riziką. Dėl
veidrodėlio formos daiktai atrodo
mažesni, todėl tai turi įtakos
apskaičiuojant atstumus.

Reguliavimas elektra

Atitinkamą išorinį veidrodėlį
pasirinkite valdiklį sukdami į kairę (L)
ar dešinę (R). Po to sukdami valdiklį
sureguliuokite veidrodėlį.

Padėtyje 0 joks veidrodėlis nėra
pasirinktas.

Nulenkimas

Siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą,
išoriniai veidrodėliai pasisuks nuo
savo įprastos montavimo padėties į
juos atsitrenkus pakankamai stipria
jėga. Grąžinkite veidrodėlį į vietą šiek
tiek spausdami veidrodėlio korpusą.



Raktai, durys ir langai 35

Elektrinis nulenkimas

Pasukite valdiklį į 7, o tada
paspauskite valdiklį žemyn. Abu
išoriniai veidrodėliai bus nulenkti.
Paspauskite valdiklį dar kartą – abu
išorės veidrodėliai bus grąžinti į
pradinę padėtį.
Jei elektriniu būdu nulenktas
veidrodėlis bus atlenktas ranka,
paspaudus valdiklį kitas veidrodėlis
bus atlenktas tik elektriniu būdu.

Šildymas

Suaktyvinama, paspausdus Ü
mygtuką.
Šildymas veikia dirbant varikliui ir
netrukus išsijungia automatiškai.

Vidiniai veidrodėliai
Mechaninė apsauga nuo
akinimo

Norėdami sumažinti akinimą,
patraukite svirtį veidrodėlio korpuso
apačioje.
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Automatinė apsauga nuo
akinimo

Akinimas nuo iš paskos važiuojančių
automobilių šviesų naktį yra
sumažinamas automatiškai.

Langai
Priekinis stiklas
Šilumą atspindintis priekinis
stiklas
Šilumą atspindintis priekinis stiklas
yra padengtas danga, kuri atspindi
saulės spinduliuotę. Taip pat gali būti
atspindimi ir duomenų signalai, pvz.,
iš apmokėjimo stotelių.

Pažymėtos priekinio stiklo dalys yra
nepadengtos danga. Šiose zonose
reikia tvirtinti elektroninius duomenų
įrašymo ir apmokėjimo įtaisus. Kitaip
gali kilti duomenų įrašymo trikčių.

Priekinio stiklo lipdukai
Neklijuokite jokių lipdukų prie
priekinio stiklo vidinio veidrodėlio
srityje, pvz., apmokėjimo už kelius ir
panašių. Kitaip galite apriboti jutiklio
aptikimo zoną ir veidrodėlio korpuse
įrengtos kameros apžvalgos sritį.

Mechaniniai langai
Duryse esantys langai gali būti
atidaryti ar uždaryti naudojantis
kėliklio rankenėlėmis.
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Elektra valdomi langai

9 Perspėjimas

Valdydami elektra reguliuojamus
langus būkite atsargūs. Iškyla
sužalojimo pavojus, ypač
vaikams.
Jei galinėje sėdynėje yra vaikų,
įjunkite vaikų apsaugos sistemą
elektra valdomiems langams.
Uždarydami langus procesą
stebėkite iš arti. Įsitikinkite, kad
judant stiklui jo kelyje nebus jokios
kliūties.

Elektra valdomi langai gali būti
įjungiami,
■ kai įjungtas degimas,
■ per 10 minučių nuo uždegimo

išjungimo, iki durelių atidarymo
momento.

Išjungus degimą, lango valdymas bus
taip pat išjungtas, atidarius priekines
duris.

Naudokitės atitinkamo lango valdikliu
ir spausdami jį atidarykite, o
traukdami uždarykite langą.

Veikimas
Lengvai paspauskite ar patraukite iki
pirmo sustojimo: langas judės į
apačią ar viršų tol, kol naudosite
jungiklį.
Stipriau paspaudus ar patraukus
jungiklį iki antro sustojimo ir atleidus:
langas judės žemyn automatiškai.
Norėdami sustabdyti judėjimą,
pasinaudokite jungikliu ta pačia
kryptimi vieną kartą.

Galinių langų vaikų apsaugos
sistema

Paspauskite jungiklį z, norėdami
išjungti elektrinį galinių langų
valdymą; įsižiebs šviesos diodas.
Norėdami įjungti, paspauskite z dar
kartą.

Perkrova
Jei langai bus pakartotinai naudojami
per trumpą laiko tarpą, langų
valdymas laikinai bus išjungtas.
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Elektra valdomų langų
grąžinimas į pradinę padėtį
Jei langų negalima atidaryti
automatiškai (pvz., atjungus
automobilio akumuliatorių),
elektroninius lango valdiklius
suaktyvinkite toliau nurodyta
procedūra:
1. Uždarykite duris.
2. Įjunkite degimą.
3. Visiškai uždarykite langą ir

palaikykite jungiklį patrauktą dar
2 sekundes.

4. Pakartokite su kiekvienu langu.

Šildomas galinis langas

Suaktyvinama, paspausdus Ü
mygtuką.
Šildymas veikia dirbant varikliui ir
netrukus išsijungia automatiškai.

Saulės skydeliai
Saulės skydeliai gali būti nulenkti į
apačią ar pasukti į šoną, kad būtų
išvengta akinimo.
Jeigu saulės skydeliuose yra
integruoti veidrodėliai, vairuojant
veidrodėlių dangteliai visada turi būti
uždaryti.

Stogas
Stoglangis

9 Perspėjimas

Valdydami stoglangį būkite
atsargūs. Iškyla sužalojimo
pavojus, ypač vaikams.
Stebėkite valdomas judančias
dalis. Įsitikinkite, kad judant stiklui
jo kelyje nebus jokios kliūties.

Stoglangio valdymas
■ kai įjungtas degimas,
■ per 10 minučių po degimo

išjungimo.
Išjungus degimą, stoglangio
valdymas bus taip pat išjungtas,
atidarius priekines duris.
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Atidarymas ir uždarymas
Lengvai spauskite p arba r iki
pirmo sustojimo:stoglangis
atidaromas arba uždaromas tol, kol
naudosite jungiklį.
Stipriau paspaudus p arba r iki
antro sustojimo ir atleidus:stoglangis
bus atidarytas arba uždarytas
automatiškai su įjungta apsaugos
funkcija. Norėdami sustabdyti
judėjimą, vieną kartą spustelėkite
jungiklį.

Pakėlimas ir uždarymas
Spauskite q arba r: stoglangis
pakeliamas arba uždaromas
automatiškai.

Išorinė užuolaida nuo saulės
Išorinė užuolaida yra valdoma
rankiniu būdu.
Uždarykite arba atidarykite išorinę
užuolaidą stumdami. Kai yra
atidarytas stoglangis, išorinė
užuolaida taip pat visada yra
atidaryta.

Bendri patarimai

Apsaugos funkcija
Jei automatinio uždarymo metu
stoglangis pajus pasipriešinimą, jis
nedelsiant bus sustabdytas ir dar
kartą atidarytas.

Apsaugos funkcijos nepaisymas
Jei uždaryti sunku dėl šerkšno ar
panašiai, jungiklį r laikykite
nuspaustą iki antrojo sustojimo.
Stoglangis užsidarys be apsaugos
funkcijos. Norėdami sustabdyti
judėjimą, jungiklį atleiskite.

Paleidimas po energijos tiekimo
trūkio
Po energijos tiekimo trūkio stoglangio
valdymas gali būti ribotas. Kreipkitės
į autoservisą, kad jo specialistai
paleistų sistemą.
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Galvos atramos

Padėtis

9 Perspėjimas

Važiuokite tik su tinkamoje
padėtyje nustatyta galvos atrama.

Viršutinis galvos atramos kampas turi
būti viršutinės galvos dalies lygyje.
Jei tai nėra įmanoma sėdint labai
aukštam asmeniui, nustatykite
aukštesnę padėtį, o žemesniam
asmeniui – žemesnę padėtį.

Priekinių sėdynių galvos
atramos

Aukščio reguliavimas

Patraukite galvos atramą į viršų.
Norėdami nuleisti, nuspauskite laikiklį
ir spauskite galvos atramą žemyn.
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Horizontalios padėties reguliavimas
Norėdami reguliuoti horizontaliai,
patraukite galvos atramą į priekį ir
užfiksuokite vienoje iš trijų padėčių.
Norėdami grąžinti į tolimiausią padėtį,
patraukite iki galo į priekį ir atleiskite.

Galinių sėdynių galvos atramos

Aukščio reguliavimas

Patraukite galvos atramą į viršų.
Norėdami nuleisti, nuspauskite laikiklį
ir spauskite galvos atramą žemyn.

Priekinės sėdynės
Sėdynės padėtis

9 Perspėjimas

Važiuokite tik su tinkamai
sureguliuota sėdyne.

■ Sėdėkite taip, kad jūsų sėdmenys
būtų kaip įmanoma arčiau sėdynės
atlošo. Sureguliuokite atstumą tarp
jūsų pėdų ir pedalų taip, kad
spaudžiant pedalus, jūsų kojos
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būtų šiek tiek sulenktos. Priekinio
keleivio sėdynę pastumkite kaip
įmanoma toliau atgal.

■ Sėdėkite taip, kad jūsų pečiai būtų
kaip įmanoma arčiau sėdynės
atlošo. Sėdynės atlošo kampą
sureguliuokite taip, kad galėtumėte
lengvai pasiekti vairą, o jūsų rankos
būtų šiek tiek sulenktos. Sukant
vairą reikia išlaikyti pečių ir atlošo
kontaktą. Nenulenkite atlošo per
daug atgal. Didžiausias
rekomenduotinas kampas yra
maždaug 25°.

■ Sureguliuokite vairą 3 67.
■ Sėdynės aukštį nustatykite taip,

kad matymo laukas iš visų pusių
būtų aiškus ir matytųsi visi
prietaisai. Tarp galvos ir stogo turi
būti mažiausiai 15 cm tarpas. Jūsų
šlaunys turi remtis į sėdynę be
spaudimo.

■ Sureguliuokite galvos atramą 3 40.
■ Sureguliuokite saugos diržo aukštį
3 45.

Sėdynių reguliavimas

9 Pavojinga

Nesėdėkite arčiau nei 25 cm
atstumu nuo vairo, kad saugos oro
pagalvė galėtų saugiai prisipūsti.

9 Perspėjimas

Niekada nereguliuokite sėdynės
važiuodami, kadangi ji gali
pajudėti nevaldomai.

Sėdynės padėties nustatymas

Patraukite rankenėlę, pastumkite
sėdynę ir atleiskite rankenėlę.

Sėdynių atlošai

Patraukite svirtį, sureguliuokite
polinkį ir atleiskite svirtį. Leiskite
sėdynei užsifiksuoti girdimai.
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Sėdynės aukštis

Pumpuojamoji svirtis
į viršų = sėdynė pakils
į apačią = sėdynė nusileis

Porankis
Porankis tarp priekinių sėdynių
Paspauskite mygtuką ir atlenkite
porankį į viršų. Po atidarytu porankiu
yra laikymo skyrius.

Horizontalios padėties
reguliavimas

Paspauskite svirtį, norėdami pastumti
porankį.

Šildymas

Priekinės sėdynės šildymą
suaktyvinkite vieną ar kelis kartus
paspausdami ß mygtuką
temperatūros valdymo rankenėlėje
(kairioji sėdynė) arba ventiliatoriaus
greičio rankenėlėje (dešiniojo
sėdynė), esant įjungtam degimui.
Skaičiaus šviesos diodas mygtuke
nurodys nuostatą.
Žmonėms su jautria oda
nerekomenduojama ilgai laikyti
maksimaliai įjungtą šildymą.
Sėdynės šildymas veikia dirbant
varikliui ir kai įjungtas „Autostop“.
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Išjungimo-užvedimo sistema 3 228. Galinės sėdynės
Porankis

Patraukite už dirželio ir nulenkite
porankį žemyn. Nulenktame
porankyje yra gėrimo laikiklis.

Saugos diržai

Staigaus greičio padidinimo ar
sumažinimo metu saugos diržai
užfiksuojami, siekiant užtikrinti
keleivių saugumą.

9 Perspėjimas

Prieš kiekvieną kelionę prisisekite
saugos diržą.
Avarijos atveju saugos diržo
nesegintys asmenys kelia grėsmę
kitiems keleiviams ir patys sau.
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Vienu metu tą patį saugos diržą gali
segėti tik vienas žmogus. Vaiko
tvirtinimo sistema 3 51.
Reikia periodiškai tikrinti, ar nėra
pažeistos diržo sistemos dalys, ar jos
neužterštos ir ar veikia tinkamai.
Pažeistus komponentus būtina
pakeisti. Po avarijos saugos diržus ir
suveikusius diržo įtempiklius būtina
pakeisti tech. aptarnavimo
dirbtuvėse.
Pastaba
Įsitikinkite, kad diržai nėra pažeisti ar
nėra prispausti objektų aštriais
kampais. Venkite nešvarumų
patekimo į diržo įtraukiklį.

Saugos diržo priminimas X 3 78.

Diržo jėgos ribotuvai
Priekinėse sėdynėse spaudimas
kūnui yra sumažinamas palaipsniui
sumažinus diržo atleidimą susidūrimo
atveju.

Diržo įtempikliai

Stipraus priešakinio ar galinio smūgio
atveju priekinės sėdynės diržai yra
įtempiami.

9 Perspėjimas

Netinkamas elgesys (pvz., diržo ar
diržo sagties nuėmimas ir
surinkimas) gali būti diržo
įtempiklio suveikimo ir sužeidimo
priežastimi.

Diržų įtempiklių išdėstymą parodo
šviečiantis indikatorius v 3 78.

Suveikusius diržo įtempiklius reikia
pakeisti tech. aptarnavimo
dirbtuvėse. Diržo įtempikliai suveikia
tik kartą.
Pastaba
Draudžiama diržo įtempiklio
suveikimo zonoje tvirtinti ar padėti
kokius nors priedus ar daiktus.
Draudžiama atlikti bet kokias diržo
įtempiklio komponentų
modifikacijas, kadangi tai anuliuos
automobilio tipo aprobavimą.

Trijų taškų saugos diržas
Tvirtinimas
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Ištraukite diržą, uždėkite jį nepersuktą
ant kūno, sagties plokštelę įkiškite į
sagtį ir užsekite. Reguliariai įtempkite
juosmens diržą, važiuojant
patraukdami peties diržą. Saugos
diržo priminimas 3 78.

Dėl laisvų ar storų rūbų diržas negali
gerai priglusti. Draudžiama tarp diržo
ir kūno dėti tokius daiktus, kaip
rankinės ar mobiliojo ryšio telefonai.

9 Perspėjimas

Diržas neturi spausti jokių
drabužių kišenėje esančių
objektų.

Aukščio reguliavimas

1. Šiek tiek patraukite diržą.
2. Nuspauskite mygtuką.
3. Nustatykite aukštį ir užfiksuokite.

Aukštį sureguliuokite taip, kad saugos
diržas eitų per petį. Jis neturi juosti
kaklo ar viršutinės rankos dalies.
Draudžiama reguliuoti aukštį
vairuojant.
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Nuėmimas

Norėdami atsegti diržą, paspauskite
diržo sagtyje esantį raudoną
mygtuką.

Užpakalinių sėdynių saugos
diržai
Trijų tvirtinimo taškų saugos diržas
užpakalinei centrinei sėdynei gali būti
ištrauktas iš inercinio būgno tik
tuomet, jei atlošas yra užfiksuotas
galinėje padėtyje.

Saugos diržo naudojimas
nėštumo laikotarpiu

9 Perspėjimas

Juosmens diržas turi būti
dedamas kuo žemiau ant
juosmens, kad pilvas būtų kuo
mažiau spaudžiamas.

Oro pagalvių sistema
Oro pagalvių sistema susideda iš
kelių atskirų sistemų.
Suveikusios saugos oro pagalvės
prisipučia per milisekundės dalis. Jos
išsileidžia taip pat greitai, todėl dažnai
susidūrimo atveju tai net nėra
pastebima.

9 Perspėjimas

Dėl netinkamo elgesio oro
pagalvės sistemos gali suveikti
sprogdamos.

Pastaba
Oro pagalvių sistemos ir diržo
įtempiklio valdymo elektriniai
komponentai yra įtaisyti centrinėje
konsolėje. Draudžiama šioje srityje
laikyti magnetus.
Draudžiama ką nors klijuoti ant oro
pagalvių dangtelių; taip pat negalima
uždengti jų bet kokia medžiaga.
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Kiekviena oro pagalvė suveiks tik
kartą. Suveikusias oro pagalves
reikia pakeisti tech. priežiūros
dirbtuvėse.
Draudžiama atlikti bet kokias oro
pagalvės sistemos modifikacijas,
kadangi tai anuliuos automobilio tipo
aprobavimą.
Išsiskleidus oro pagalvėms vairą,
prietaisų skydą, panelės dalis, durų
tarpiklius, rankenėles ir sėdynes
išimti reikia tech. priežiūros
dirbtuvėse.

Kontrolinis oro pagalvių sistemų v
indikatorius 3 78.

Priekinių oro pagalvių
sistema
Priekinės saugos oro pagalvės
sistema susideda iš vaire įtaisytos
saugos oro pagalvės ir prietaisų
skyde keleivio pusėje įtaisytos
saugos oro pagalvės. Jas galima
atpažinti pagal žodį AIRBAG.
Priekinių oro pagalvių sistema
suveiks tik tam tikro stiprumo avarijos
atveju. Degimas turi būti įjungtas.

Sulėtinamas priekinės sėdynės
keleivių pajudėjimas į priekį, o tai
labai sumažina viršutinės kūno dalies
ir galvos sužalojimo riziką.

9 Perspėjimas

Optimali apsauga suteikiama tik
sėdynei esant tinkamoje padėtyje
3 41.
Erdvė, kurioje prisipučia oro
pagalvė, turi būti laisva.
Diržas turi būti tinkamai prisegtas.
Tik tada oro pagalvės Jus tinkamai
apsaugos.

Šoninių oro pagalvių
sistema

Šoninės oro pagavės sistema
susideda iš oro pagalvės kiekvienos
priekinės sėdynės atloše. Jas galima
atpažinti pagal žodį AIRBAG.
Šoninės oro pagalvės sistema
suveiks tik tam tikro stiprumo
nelaimingo atsitikimo atveju.
Degimas turi būti įjungtas.



Sėdynės, atramos 49

Tai žymiai sumažina viršutinės kūno
dalies ir dubens sužeidimą šoninio
susidūrimo atveju.

9 Perspėjimas

Erdvė, kurioje prisipučia oro
pagalvė, turi būti laisva.

Pastaba
Naudokite tik jūsų automobiliui
aprobuotus apsauginius sėdynių
uždangalus. Būkite atidūs ir
neuždenkite oro pagalvių.

Užuolaidinių oro pagalvių
sistema

Apsauginės šoninės oro užuolaidėlės
sistema susideda iš oro pagalvės
stogo rėme kiekvienoje pusėje. Jas
galima atpažinti pagal žodį AIRBAG
stogo statramsčiuose.
Oro užuolaidėlių sistema suveiks tik
tam tikro stiprumo nelaimingo
atsitikimo atveju. Degimas turi būti
įjungtas.

Tai žymiai sumažina galvos
sužeidimus šoninio susidūrimo
atveju.

9 Perspėjimas

Erdvė, kurioje prisipučia oro
pagalvė, turi būti laisva.
Kabliukai stogo rėmo rankenėlėse
yra skirti lengvų rūbų pakabinimui
be pakabo. Draudžiama šiuose
drabužiuose laikyti kokius nors
daiktus.
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Saugos oro pagalvės
išjungimas
Priekinę ir šoninę saugos oro
pagalves, skirtas keleivio sėdynei,
reikia išjungti, jei šioje sėdynėje
įrengta vaiko tvirtinimo sistema.
Apsauginės šoninės užuolaidėlės,
diržo įtempiklių ir vairuotojo saugos
oro pagalvės sistemos liks aktyvios.

Priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvės sistemą išjungti galima
užraktu, esančiu prietaisų skydelio
šone, kuris matomas atidarius
keleivio duris.

9 Perspėjimas

Išjunkite priekinio keleivio oro
pagalvės sistemą, jeigu priekinėje
keleivio sėdynėje sėdi vaikas.
Įjunkite priekinio keleivio oro
pagalvės sistemą, kai priekinėje
keleivio sėdynėje sėdi suaugęs.

Naudodamiesi užvedimo raktu
pasirinkite padėtį:
Wišjungta = priekinės sėdynės

keleivio saugos oro
pagalvės išjungiamos
ir neprisipūs
susidūrimo atveju.
Kontrolinis
indikatorius W
nešvies nuolatos.
Vaiko tvirtinimo
sistema gali būti
įrengta pagal Vaiko
tvirtinimo sistemos
įrengimo vietos lentelę
3 53.

Vįjungta = priekinės sėdynės
keleivio saugos oro
pagalvės yra įjungtos.
Vaiko tvirtinimo
sistemos įrengti
negalima.
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Jei nedega kontrolinis indikatorius
W, priekinės sėdynės keleivio oro
pagalvė susidūrimo atveju prisipūs.
Būseną keiskite, kai automobilis yra
sustabdytas ir išjungtas degimas.
Būsena išliks iki kito pakeitimo.
Saugos oro pagalvės išjungimo
kontrolinis indikatorius 3 79.

Vaiko tvirtinimo sistema
Vaiko tvirtinimo sistemos
Rekomenduojame „GM“ vaiko
tvirtinimo sistemą, kuri yra pritaikyta
konkrečiai transporto priemonei.
Naudodami vaiko tvirtinimo sistemą,
atkreipkite dėmesį į šias naudojimo ir
įrengimo instrukcijas bei su vaiko
tvirtinimo sistema pateikiamas
instrukcijas.
Visada laikykitės vietinių ar šalies
įstatymų. Kai kuriose šalyse vaiko
tvirtinimo sistemos naudojimams tam
tikrose sėdynėse yra draudžiamas.

9 Perspėjimas

Jei vaiko tvirtinimo sistema
naudojama priekinio keleivio
sėdynėje, priekinio keleivio
saugos oro pagalvę būtina
išjungti; jei ne, saugos oro
pagalvės suveikimo atveju vaikui
kyla mirtino sužeidimo pavojus.

Tai ypač svarbu, jei priekinio
keleivio sėdynėje yra naudojama į
galą nukreipta vaiko tvirtinimo
sistema.

Oro pagalvių išjungimas 3 50.

Tinkamos sistemos
pasirinkimas
Užpakalinės sėdynės yra bene
patogiausia vieta vaiko tvirtinimo
sistemai įrengti.
Kaip įmanoma ilgiau vaikai turi
keliauti sėdėdami į automobilio
užpakalinę dalį nukreiptoje kėdutėje.
Taip užtikrinama, kad vaiko kaklo
dalies stuburo slanksteliai, kurie dar
yra silpni, avarijos atveju patirtų
mažesnį spaudimą.
Tinka tvirtinimo sistemos, derančios
su ECE 44-03 arba ECE 44-04.
Susipažinkite su vietiniais įstatymais
ir taisyklėmis, reguliuojančiomis
privalomą vaiko tvirtinimo sistemų
naudojimą.
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Niekada nelaikykite vaiko, kai
važiuojate automobiliu. Susidūrimo
atveju vaiką gali būti per sunku
išlaikyti.
Važiuojant reikia naudoti vaiko svorį
atitinkančią tvirtinimo sistemą.
Įsitikinkite, kad ketinama įrengti vaiko
tvirtinimo sistema yra suderinama su
automobilio tipu.
Įsitikinkite, kad vaiko tvirtinimo
sistemos įrengimo automobilyje vieta
yra teisinga.
Vaikui į automobilį įlipti ar iš jo išlipti
leiskite tik toje automobilio pusėje,
kuri yra toliau nuo eismo.
Jei vaiko tvirtinimo sistema nėra
naudojama, pritvirtinkite ją saugos
diržu arba išimkite iš automobilio.
Pastaba
Draudžiama ką nors klijuoti ant vaiko
tvirtinimo sistemų; taip pat negalima
uždengti jų bet kokia medžiaga.
Būtina pakeisti vaiko tvirtinimo
sistemą, kurią avarijos metu paveikė
spaudimas.

Pasirūpinkite, kad kūdikiai ir vaikai
galinėse sėdynėse būtų pasodinti
naudojant vaiko tvirtinimo sistemas.
Pasirinkite vaiko amžiui tinkančią
vaiko tvirtinimo sistemą ir
pasirūpinkite, kad vaikas joje sėdėtų
tol, kol galės naudoti saugos diržus.
Vadovaukitės su vaiko tvirtinimo
sistema susijusiomis instrukcijomis.
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Vietos vaiko tvirtinimo sistemoms
Leistini pasirinkimai vaiko tvirtinimo sistemai

Svorio ir amžiaus klasė

Ant priekinės keleivio sėdynės
Ant užpakalinių
kraštinių sėdynių

Ant užpakalinės
vidurinės sėdynės

įjungta saugos oro
pagalvė

išjungta saugos oro
pagalvė

0 grupė: iki 10 kg
arba maždaug 10 mėnesių

X U1 U2 U

0+ grupė: iki 13 kg
arba maždaug 2 metų

X U1 U2 U

I grupė: 9–18 kg
arba maždaug 8 mėnesių–4 metų

X U1 U2 U

II grupė: 15–25 kg
arba maždaug 3–7 metų

X X U U

III grupė: 22–36 kg
arba maždaug 6–12 metų

X X U U

1 = Tik jei išjungtos priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvių sistemos. Jei vaiko tvirtinimo sistema pritvirtinta
naudojant trijų tvirtinimo taškų sėdynės diržą, nustatykite sėdynės aukštį į aukščiausią padėtį ir įsitikinkite, kad
automobilio saugos diržas eina tolyn nuo viršutinio tvirtinimo taško.

2 = Kėdutės būna su „ISOFIX“ ir viršutinio diržo laikikliu.
U = Universalus tinkamumas kartu su trijų tvirtinimo taškų sėdynės diržu.
X = Šioje svorio klasėje neleidžiama naudoti jokia vaikų tvirtinimo sistema.
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Leistini pasirinkimai „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistemai

Svorio klasė Dydžio klasė Tvirtinimo būdas
Ant priekinės
keleivio sėdynės

Ant užpakalinių
kraštinių sėdynių

Ant užpakalinės
vidurinės sėdynės

0 grupė: iki 10 kg E ISO/R1 X IL1 X

0+ grupė: iki 13 kg E ISO/R1 X IL1 X

D ISO/R2 X IL1 X

C ISO/R3 X IL1 X

I grupė: 9–18 kg D ISO/R2 X IL1 X

C ISO/R3 X IL1 X

B ISO/F2 X IL, IUF X

B1 ISO/F2X X IL, IUF X

A ISO/F3 X IL, IUF X

IL = Tinka tam tikroms „ISOFIX“ tvirtinimo sistemoms, patenkančioms į šias kategorijas: nurodytam automobiliui,
apribota arba pusiau universali. „ISOFIX“ tvirtinimo sistema turi būti patvirtinta konkrečiam automobilio tipui.

IUF = Tinka į priekį nukreiptoms universalios kategorijos „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms konkrečiai
svorio grupei.

X = Šiai svorio klasei nėra patvirtinta jokia „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistema.
1 = Priekinę sėdynę pastumkite kiek galima į priekį arba stumkite į priekį tol, kol vaiko tvirtinimo sistema nebesilies prie

priekinės sėdynės atlošo.
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„ISOFIX“ dydžio klasė ir sėdynės įranga
A – ISO/F3 = Į priekį nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta didžiausiems vaikams 9–18 kg svorio klasėje.
B – ISO/F2 = Į priekį nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams 9–18 kg svorio klasėje.
B1 – ISO/F2X = Į priekį nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams 9–18 kg svorio klasėje.
C – ISO/R3 = Į galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta iki 13 kg sveriantiems vaikams.
D – ISO/R2 = Į galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams svorio klasėje iki 13 kg.
E – ISO/R1 = Į galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažiems vaikams svorio klasėje iki 13 kg.
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Isofix vaiko tvirtinimo
sistemos

Prie montavimo rėmų ISOFIX
pritvirtinkite patvirtintas ISOFIX vaiko
tvirtinimo sistemas. Konkretaus
automobilio „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo
sistemos padėtis lentelėje nurodo IL.
ISOFIX tvirtinimo rėmus nurodo
lipdukas ant atlošo.

Viršutinio diržo laikiklis
vaiko tvirtinimo sistemoms
Ant krovinių skyriaus dangčio
viršutinio diržo laikiklio tvirtinimo
ąselės pažymėtos : simboliu.

Atidarykite reikiamos tvirtinimo
ąselės gaubtelį, pažymėtą vaiko
kėdutės simboliu.

Be ISOFIX tvirtinimo taškų
pritvirtinkite viršutinį diržą prie
viršutinio diržo laikiklio tvirtinimo
ąselių. Diržas turi būti tarp dviejų
galvos atramos strypų.
Universaliai kategorijai priskiriamų
ISOFIX vaikų tvirtinimo sistemų
padėtis lentelėje nurodo IUF.
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Daiktų laikymo skyriai

9 Perspėjimas

Nedėkite į daiktų laikymo skyrius
sunkių ar aštrių daiktų. Kitaip
staigaus stabdymo metu, staigiai
pasukus ar avarijos atveju daiktų
laikymo skyriaus dangtis gali
netikėtai atsidaryti ir keleivius gali
sužaloti iš jo išskrieję daiktai.

Laikymo skyrius prietaisų
skydelyje
Daiktų laikymo skyrius prietaisų
skydo viršuje

Patraukite rankenėlę, norėdami
pakelti dangtelį.
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Daiktų laikymo skyrius po
žibintų jungikliu

Patraukite rankenėlę, norėdami
atidaryti dėžutę.

Daiktadėžė

Norėdami atidaryti patraukite
rankenėlę.
Daiktadėžę galima užrakinti su
automobilio raktu.

9 Perspėjimas

Siekiant sumažinti sužeidimo
pavojų avarijos ar staigaus
stabdymo atveju, važiuojant
daiktadėžė turi būti uždaryta.

Puodelių laikikliai

Puodelių laikikliai įrengti centrinėje
konsolėje.
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Papildomi puodelių laikikliai yra
galiniame porankyje, tik jį reikia
nulenkti.

Akinių laikiklis

Norėdami atidaryti nulenkite.
Nenaudokite sunkių daiktų laikymui.

Laikymo vieta porankyje
Laikymo vieta priekiniame
porankyje

Paspauskite svirtį, norėdami pastumti
ir atlenkti porankį.

Bagažinės skyrius

Galinių sėdynių atlošų
nulenkimas žemyn
Galiniai atlošai yra padalinti į dvi dalis.
Abi dalis galite nulenkti.
Paspauskite laikiklį ir nulenkite galvos
atramas.
Atlenkite galinį porankį.

Patraukite atkabinimo svirtį vienoje ar
abiejose pusėse ir nulenkite atlošus
ant sėdynės pagalvės.
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Prieš atlenkdami atllošus, išorinių
sėdynių saugos diržus įstatykite į
diržo kreipiamąsias.

Atlenkite atlošus į stačią padėtį ir
išimkite sėdynių diržus iš laikančių
kreipiamųjų.
Užfiksuokite sėdynių atlošus
padėtyje, spausdami viršutinę atlošo
dalį tol, kol jie užsifiksuos su garsu.
Patraukite sėdynių atlošus dar kartą į
priekį ir įsitikinkite, kad jie tinkamai
užfiksuoti.
Atlošai yra užfiksuoti, jei abiejose
pusėse nėra matomos raudonos
žymės prie atkabinimo svirties.

Visus saugos diržus įstatykite į jiems
skirtas angas, jei saugos diržai nėra
įtraukiami automatiškai.
Pakėlus sėdynės atlošą, gali
užsirakinti centrinis galinis saugos
diržas. Taip nutikus, leiskite saugos
diržui iki galo grįžti atgal ir pradėkite iš
naujo.
Niekada nelenkite sėdynės atlošo, kai
prisegtas arba ištrauktas galinės
sėdynės centrinis saugos diržas.

Kabliukas krepšiui

Šį kabliuką naudokite tik lengviems
daiktams pakabinti.

Užpakalinis daiktų laikymo
skyrius
Universale už galinių sėdynių
įrengtas dėklas.

Dėklo nuėmimas

Pastumkite dėklą aukštyn ir pirmyn,
kad atjungtumėte.
Patraukite dėklą atgal ir išimkite jį.

Dėklo įstatymas
Užfiksuokite dėklą galiniuose
šoniniuose kreiptuvuose ir nulenkite
žemyn.
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Bagažinės skyriaus
dangtis
Ant gaubto nedėkite jokių daiktų.

5 durų hečbekas

Nuėmimas

Atkabinkite laikančiuosius diržus nuo
bagažinės durų.

Pakelkite galinę gaubto dalį ir priekyje
kilstelėkite į viršų.
Nuimkite gaubtą.

Surinkimas
Užfiksuokite dangtį šoninėse
kreipiamosiose ir nulenkite žemyn.
Prie bagažinės durų pritvirtinkite
laikančiuosius diržus.

Universalas

Dangčio uždarymas
Patraukite dangtį atgal už rankenėlės,
kol jis užsikabins už šoninių laikiklių.

Dangčio atidarymas

Rankeną galinėje gaubto dalyje
patraukite atgal ir į apačią. Jis
susivynios automatiškai.
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Gaubtas viršutinėje padėtyje

Paspauskite žemyn rankeną, esančią
dangčio gale. Galinė gaubto dalis į
viršų kreipiama savaime.

Dangčio nuėmimas

Atidarykite bagažinės skyriaus
dangtį.
Paspauskite gaudyklę vidun ir
iškelkite dangtį. Nuimkite gaubtą.

Dangčio uždėjimas
Įstatykite dangtį į šoninį fiksatorių.
Paspauskite kitoje dangčio pusėje
esančią gaudyklę vidun ir palaikykite.
Nuleiskite dangtį ir leiskite fiksatoriui
susijungti.

Užpakalinės daiktų
laikymo vietos ant grindų
gaubtas
Galinis grindų gaubtas,
automobilis universaliu kėbulu

Atrakinkite galinį grindų dangtį,
įstumdami abu fiksatorius vidun.
Patraukite rankeną ir pakelkite dangtį.
Atlenkite ir padėkite gaubtą už
galinnių sėdynių.
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Ąselės grindyse

Ąselės yra skirtos daiktams tvirtinti,
kad šie neslidinėtų, pvz., naudojant
tvirtinimo diržus arba tinklelį
kroviniams.

Apsauginis tinklelis
Universalo salone yra apsauginis
tinklas, jį galima įrengti už galinių
sėdynių arba, jeigu galinių sėdynių
atlošai nulenkti – už priekinių sėdynių.
Keleivių negalima vežti už apsauginio
tinklelio.

Montavimas

Už galinių sėdynių

Apatinį kabliuką su atgal nukreipta
anga įstatykite į dešinėje ir kairėje
sienelėse įrengtas kilpas.
Sureguliuokite apsauginio tinklo diržo
ilgį, t. y. viršutinį kabliuką įstatykite į
diržo skylutę. Toliau įstatant strypą,
dirželis turi būti laikomas įtemptas.

Už priekinių sėdynių

Įstatykite diržą į skylutes po galinės
sėdynės pagalvėle.
Atlošus nulenkite į priekį.
Jei reikia, pastumkite priekines
sėdynes pirmyn, kad sumažintumėte
įtempimą.
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Strypo įstatymas

Stogo rėme yra dvi tvirtinimo angos:
pakabinkite ir užfiksuokite tinklelio
strypą vienoje pusėje, suspauskite
strypą ir pakabinkite bei užfiksuokite
kitoje pusėje.
Bagažinės skyrius 3 59.

Nuėmimas
Apsauginio tinklo strypus atkabinkite
stogo rėme esančių laikiklių. Išimkite
diržus iš skylučių. Susukite tinklą ir
sutvirtinkite diržu.
Pašalintą apsauginį tinklą galima
laikyti po galiniu grindų gaubtu 3 62.

Įspėjamasis trikampis
ženklas
4 durelės

Įspėjamąjį trikampį ženklą
pritvirtinkite „Velcro“ diržu.

5 durelių hečbekas
Laikykite įspėjamąjį trikampį ženklą
saugojimo skyriuje po galine grindų
danga.

Universalas

Suvyniokite diržus. Įspėjamąjį
trikampį ženklą laikykite vietoje už
diržo, bagažinės skyriaus viduje.
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Pirmosios pagalbos
komplektas
4 durelės

Pirmosios pagalbos rinkinį laikykite
už tinklelio, bagažo skyriaus dešinėje.

5 durelių hečbekas
Laikykite pirmosios pagalbos
komplektą saugojimo skyriuje po
galine grindų danga.

Universalas

Suvyniokite diržą. Pirmosios
pagalbos rinkinį laikykite vietoje už
diržo, bagažinės skyriaus viduje.

Stogo bagažinės
sistema
Stogo bagažinė
Saugos sumetimais ir norint
apsaugoti stogą, rekomenduojama
naudoti patvirtintą automobilio stogo
bagažinės sistemą.
Laikykitės gamintojo pateikiamų
montavimo instrukcijų, kai
nenaudojate, stogo bagažinę
nuimkite.
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Informacija apie
krovinių krovimą

■ Sunkūs daiktai bagažinės skyriuje
turi būti dedami prie sėdynių atlošų.
Patikrinkite, ar sėdynių atlošai gerai
pritvirtinti. Jei daiktai bus kraunami
į krūvą, sunkesnius daiktus reikia
dėti apačioje.

■ Daiktus pritvirtinkite diržais prie
ąselių grindyse 3 63.

■ Daiktus bagažinėje pritvirtinkite,
kad jie neslidinėtų.

■ Transportuojant daiktus bagažinės
skyriuje, užpakalinių sėdynių
atlošai neturi būti palenkti į priekį.

■ Neleiskite kroviniui kyšoti virš
viršutinio atlošų kampo.

■ Jokių daiktų nedėkite ant
bagažinės skyriaus dangčio ar
prietaisų skydelio, neuždenkite
jutiklio prietaisų skydelio viršuje.

■ Krovinys neturi trukdyti valdyti
pedalus, stovėjimo stabdį ir pavarų
svirtį ar varžyti vairuotojo judėjimo
laisvę. Draudžiama salone padėti
nepritvirtintus daiktus.

■ Draudžiama važiuoti su atidaryta
bagažine.

■ Naudingoji apkrova yra skirtumas
tarp leistino automobilio svorio (žr.
identifikacijos lentelę 3 306) ir
kelionei paruošto automobilio
svorio.
Norėdami apskaičiuoti kelionei
paruošto automobilio svorį,
puslapyje 3 3 svorių lentelėje
įveskite jūsų automobilio
duomenis.

Kelionei paruošto automobilio
svoris apima vairuotojo svorį
(68 kg), bagažą (7 kg) ir visus
skysčius (bakas užpildytas 90 %).
Papildoma įranga ir priedai
padidina kelionei paruošto
automobilio svorį.

■ Važiuojant su kroviniu ant stogo
padidėja automobilio jautrumas
kryžminiams vėjams ir turi
neigiamą poveikį automobilio
valdymui dėl aukštesnio svorio
centro. Krovinį paskirstykite tolygiai
ir saugiai pritvirtinkite jį laikančiais
diržais. Padangas pripūskite pagal
apkrovimo sąlygas. Reguliariai
patikrinkite ir pakartotinai
užfiksuokite diržus.
Nevažiuokite greičiau nei
120 km/h.
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Valdymo elementai ...................... 67
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Automobilio pranešimai ............... 88
Kelionės kompiuteris .................... 90
Automobilio pritaikymas ............... 92

Valdymo elementai
Vairo reguliavimas

Atlaisvinkite svirtį, sureguliuokite
vairą, užfiksuokite svirtį ir patikrinkite
ar ji gerai užfiksuota.
Draudžiama reguliuoti vairą, kol
automobilis nebus sustabdytas.

Valdymo mygtukai ant
vairo

Informacijos ir pramogų sistema ir
pastovaus greičio palaikymo sistema
gali būti valdomos ant vairo esančiais
valdikliais.
Žr. informacijos ir pramogų sistemos
vadovą arba informacijos ir pramogų
sistemos skirsnį, kur rasite
išsamesnės informacijos.
Pastovaus greičio palaikymo sistema
3 240.
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Garso signalas

Spauskite j.

Priekinio stiklo valytuvas/
ploviklis
Priekinio stiklo valytuvas

2 = greitai
1 = lėtai
P = nustatytas valymo intervalas
§ = išjungta

Norėdami perbraukti valytuvu vieną
kartą, kai priekinio stiklo valytuvai
išjungti, spauskite svirtį žemyn.
Draudžiama naudoti, jei priekinis
stiklas yra apledėjęs.
Automobilių plovykloje išjunkite.

Reguliuojamas valymo intervalas

Valytuvo svirtis padėtyje P.
Sukdami reguliavimo ratuką,
nustatykite norimą valymo intervalą:
trumpas
intervalas

= pasukite reguliavimo
ratuką aukštyn

ilgas
intervalas

= pasukite reguliavimo
ratuką žemyn



Prietaisai, valdymo įtaisai 69

Automatinis valymas su lietaus
jutikliu

P = automatinis valymas su lietaus
jutikliu

Lietaus jutiklis nustato vandens kiekį
ant stiklo ir automatiškai reguliuoja
stiklo valytuvus. Įjungus lietaus jutiklio
režimą arba pakeitus lietaus jutiklio
jautrumą, naujas nustatymas
patvirtinamas vienu nuvalymu.

Reguliuojamas lietaus jutiklio
jautrumas

Sukdami reguliavimo ratuką,
nustatykite jautrumą:
mažas
jautrumas

= pasukite reguliavimo
ratuką žemyn

didelis
jautrumas

= pasukite reguliavimo
ratuką aukštyn

Saugokite sensorių nuo dulkių, purvo
ir ledo.

Priekinio stiklo ploviklis
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Nuspauskite svirtį. Plovimo skystis
bus purškiamas ant stiklo, o valytuvas
nuvalys keliais brūkštelėjimais.

Galinio lango valytuvas/
plovimo sistema

Paspauskite svirtinį jungiklį, norėdami
suaktyvinti galinio lango valytuvą:
viršutinė
padėtis

= nepertraukiamas
veikimas

apatinė
padėtis

= veikimas su
pertrūkiais

vidurinė
padėtis

= išjungta

Nuspauskite svirtį. Plovimo skystis
bus purškiamas ant galinio lango, o
valytuvas nuvalys keliais
brūkštelėjimais.
Draudžiama naudoti, jei galinis
langas yra apledėjęs.
Automobilių plovykloje išjunkite.
Galinio lango valytuvas suveikia
automatiškai, kai jis įjungtas ir
pasirinkta atbulinė pavara.
Šios funkcijos įjungimą arba
išjungimą galima pakeisti Settings
(nustatymai) meniu
informacijos ekrane.
Automobilio pritaikymas 3 92.

Galinio lango plovimo sistema
išjungiama, kai skysčio lygis bakelyje
per žemas.

Išorės temperatūra

Temperatūros nukritimas rodomas
automatiškai, o pakilimas su laiko
uždelsimu.

9 Perspėjimas

Kelio paviršius gali būti jau
apledėjęs, net jei monitoriaus
ekrane bus rodomi keli laipsniai
virš 0 °C.
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Laikrodis
Data ir laikas rodomi
informacijos ekrane.

Nustatykite datą ir laiką
Paspauskite CONFIG mygtuką.
Rodomas Settings (nustatymai)
meniu.
Pasirinkite Time Date (laikas ir data).
Automobilio pritaikymas 3 92.

Laiko ir datos nustatymus galima
reguliuoti.

Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

Maitinimo lizdai

Galiniame grindų valdymo pulte
įrengtas 12 V maitinimo lizdas.
Universalas „Sports Tourer“: Krovinių
skyriaus kairiojoje sienelėje yra
įrengtas A 12 Voltų kištukinis lizdas.
Draudžiama viršyti didžiausią leistiną
120 W galią.

Jei degimas išjungtas, maitinimo
lizdas taip pat yra išjungtas. Be to,
maitinimo lizdas išjungiamas tuo
atveju, kai automobilio
akumuliatoriaus įtampa yra žema.
Draudžiama prijungti bet kokius
nuolatinę srovę teikiančius priedus,
pvz., elektrinius įkrovimo prietaisus ar
akumuliatorius.
Draudžiama sugadinti šiuos lizdus
naudojant netinkamus kištukus.
Išjungimo-užvedimo sistema 3 228.

Žiebtuvėlis
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Žiebtuvėlis yra priekinėje konsolėje
grindyse.
Įspauskite žiebtuvėlį. Įkaitus
elementui jis išsijungs automatiškai.
Ištraukite žiebtuvėlį.

Įspėjimas

Šį lizdą naudokite tik žiebtuvėliui.

Įspėjimas

Veikiančio cigarečių žiebtuvėlio
cilindras gali stipriai įkaisti.
Nelieskite cigarečių žiebtuvėlio
cilindro ir neleiskite su juo žaisti
vaikams.
Šis įkaitęs metalas gali sužeisti
arba apgadinti automobilį ar kitą
turtą.

Peleninės

Įspėjimas

Naudokite tik pelenams, o ne
degioms šiukšlėms.

Kilnojamą peleninę galima įstatyti į
puodelių laikiklius.
Norėdami naudotis atidarykite
dangtelį.

Įspėjamosios lemputės,
matuokliai ir indikatoriai
Spidometras

Rodo automobilio greitį.



Prietaisai, valdymo įtaisai 73

Odometras

Apatinėje linijoje rodomas
užfiksuotas atstumas.

Kelionės odometras
Viršutinėje eilutėje rodomas įrašytas
atstumas po paskutinio nustatymo
(didž. reikšmė 1999.9). Kai rodomas
atstumas pasiekia 1999.9, kelionės
odometras automatiškai rodo 0 be
nustatymo iš naujo.

Kad atstatytumėte, esant įjungtam
uždegimui nuspauskite ir kelias
sekundes palaikykite atstatos
mygtuką.

Tachometras

Rodo variklio apsisukimų skaičių per
minutę.
Kiekviena pavara važiuokite kiek
įmanoma mažesnėmis variklio
apsukomis.

Įspėjimas

Jei rodyklė yra įspėjamojoje
zonoje, viršytas didžiausias
leistinas variklio greitis. Varikliui
iškyla pavojus.

Degalų lygio rodiklis

Rodomas degalų lygis bake.
Kontrolinis indikatorius i užsidega,
jeigu degalų kiekis bake yra per
mažas. Nedelsdami įpilkite degalų.
Niekada nevažiuokite su tuščiu baku.
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Dėl bake likusio kuro, užpildymo
kiekis gali būti mažesnis nei nurodyta
kuro talpa.

Variklio aušinamojo
skysčio temperatūros
matuoklis

Rodoma aušinamojo skysčio
temperatūra.

kairioji
sritis

= darbinė variklio
temperatūra dar
nepasiekta

centrinė
sritis

= normali darbinė
temperatūra

dešinioji
sritis

= temperatūra per
aukšta

Įspėjimas

Jei variklio aušinamojo skysčio
temperatūra per aukšta,
sustabdykite automobilį ir išjunkite
variklį. Iškyla pavojus varikliui.
Patikrinkite aušinamojo skysčio
lygį.

Techninės priežiūros
ekranas
Variklio alyvos naudojimo
trukmė dyzeliniams varikliams

Kada keisti variklio alyvą
Šioje transporto priemonėje yra
kompiuterizuota sistema, parodanti,
kada keisti variklio alyvą ir filtrą. Tai
priklauso nuo variklio apsisukimų ir

variklio temperatūros, ne nuo
nuvažiuoto atstumo. Priklausomai
nuo vairavimo sąlygų atstumas, kurį
nuvažiavus reikia keisti alyvą, gali
labai skirtis.
Kad sistema veiktų tinkamai, ją būtina
nustatyti iš naujo po kiekvieno variklio
alyvos pakeitimo. Kai sistema
apskaičiuoja, kad alyvos sumažėjo, ji
parodo, kad reikia keisti alyvą.
Vairuotojo informacijos centre
parodoma CodE 82. Pakeiskite alyvą
kaip galima greičiau per kitus
1000 km.
Gali būti, kad eksploatuojant
automobilį geriausiomis sąlygomis
variklio alyvos eksploatacijos trukmės
sistema parodys, kad alyvos nereikia
keisti ilgiau nei metus. Variklio alyvą
ir filtrą reikia keisti bent kartą per
metus ir po keitimo nustatyti sistemą
iš naujo. Jūsų prekybos atstovo
mokyti aptarnavimo specialistai gali
atlikti šį darbą ir iš naujo nustatyti
sistemą.
Taip pat svarbu reguliariai tikrinti
alyvos lygį ir prireikus papildyti jo
atsargas. Jei sistema netyčia
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nustatoma iš naujo, alyvą reikia keisti
po 5000 km nuo paskutinio alyvos
keitimo. Nepamirškite pakeitę alyvą
kas kartą nustatyti iš naujo alyvos
naudojimo trukmės sistemą.

Likusio variklio alyvos naudojimo
laiko ekranas

Likęs variklio alyvos naudojimo laiką
vairuotojo informacijos centre rodo
indikatorius I, kuriame pateikiama
procentinė reikšmė, rodanti likusį
variklio alyvos naudojimo laiką. Tam
reikia įjungti degimą, bet neužvesti
variklio.

Vairuotojo informacijos centras
3 83.
Tech. priežiūros informacija 3 295.

Kaip iš naujo nustatyti variklio alyvos
naudojimo trukmės sistemą
Sistemą iš naujo nustatykite, kai tik
pakeičiate variklio alyvą, kad sistema
galėtų apskaičiuoti, kada kitą kartą
reikės keiti variklio alyvą. Norėdami iš
naujo nustatyti variklio alyvos
naudojimo trukmės sistemą, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
■ Naudojantis diagnostine priemone:

Dirbtuvėse šiuo įrankiu sistemą
nustatys iš naujo po variklio alyvos
pakeitimo.

■ Naudojantis SET/CLR mygtuku
transporto priemonėse su viduriniu
ekranu:
Paspauskite MENU mygtuką ant
posūkio signalo svirties ir
pasirinkite Vehicle Information
Menu (transporto priemonės
informacijos meniu). Sukite
reguliavimo ratuką, kol bus
parodytas meniu su likusiu variklio
alyvos naudojimo laiku.

Nuspauskite SET/CLR mygtuką
kelias sekundes įjungę degimą. Jei
CodE 82 vis dar rodoma vairuotojo
informacijos centre po variklio
užvedimo, variklio alyvos
naudojimo trukmės sistema
nebuvo nustatyta iš naujo.
Pakartokite procedūrą.

Kontroliniai indikatoriai
Aprašyti kontroliniai indikatoriai yra
ne visuose automobiliuose.
Aprašymas taikomas visoms
prietaisų versijoms. Kai įjungiamas
degimas, dauguma valdymo
indikatorių trumpam užsidega, tokiu
būdu atliekamas funkcijų
patikrinimas.
Kontrolinio indikatoriaus spalvų
reikšmės:
raudona = pavojus, svarbus

priminimas
geltona = įspėjimas, informacija,

gedimas
žalia = suaktyvinimo

patvirtinimas
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mėlyna = suaktyvinimo
patvirtinimas

balta = suaktyvinimo
patvirtinimas



Prietaisai, valdymo įtaisai 77

Kontroliniai rodikliai prietaisuose
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Kontroliniai indikatoriai
centrinėje konsolėje

Posūkio signalai
O šviečia arba blykčioja žaliai.

Šviečia
Kontrolinis indikatorius trumpai švies,
kai įjungtos stovėjimo šviesos.

Blykčioja
Kontrolinis indikatorius blykčios, jei
įjungtas posūkio signalas ar avariniai
žibintai.

Greitas blykčiojimas: gedimas
posūkio signalo lemputėje ar
susijusiame saugiklyje.
Lemputės keitimas 3 262. Saugikliai
3 271.
Posūkio signalai 3 104.

Priminimas apie saugos
diržus
Priminimas apie saugos diržą
priekinėse sėdynėse
X šviečia vairuotojo sėdynei arba
mirksi raudonai.
k šviečia priekinei keleivio sėdynei
arba blykčioja raudonai, kai sėdynė
yra užimta.

Šviečia
4 sekundes įjungus degimą,
100 sekundžių užvedus variklį arba
pasiekus tam tikrą atstumą
priklausomai nuo greičio, kol saugos
diržas prisegamas.

Blykčioja
100 sekundžių užvedus variklį arba
pasiekus tam tikrą atstumą
priklausomai nuo greičio, kol saugos
diržas prisegamas.
Saugos diržo užsisegimas 3 45.

Oro pagalvės ir diržo
įtempikliai
v šviečia raudonai.
Įjungus degimą, kontrolinis
indikatorius švies apytikriai
4 sekundes. Jei jis nešviečia ar
neužgęsta po 4 sekundžių arba
šviečia važiuojant, aptiktas gedimas
saugos diržo įtempiklyje ar oro
pagalvių sistemoje. Sistemos gali
nesuveikti avarijos atveju.
Diržo įtempiklio ar oro pagalvių
dislokavimas nurodomas
nepertraukiamu v švietimu.



Prietaisai, valdymo įtaisai 79

9 Perspėjimas

Sutrikimo priežastį reikia pašalinti
nedelsiant serviso centre.

Oro pagalvės sistema, diržo
įtempikliai 3 47, 3 44.

Saugos oro pagalvės
išjungimas
V priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvė šviečia geltonai.
Kai šviečia kontrolinis indikatorius,
priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvė yra įjungta.
* priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvė šviečia geltonai.
Kai šviečia kontrolinis indikatorius,
priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvė yra išjungta.

Įkrovimo sistema
p šviečia arba blykčioja raudonai.
Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.

Šviečia veikiant varikliui
Sustokite, išjunkite variklį.
Akumuliatorius nėra įkraunamas.
Variklio aušinimas gali būti
pertrauktas. Automobiliuose su
dyzeliniais varikliais gali būti
nutrauktas maitinimas pagalbinei
stabdžių sistemai. Kreipkitės į
dirbtuves.

Gedimo indikatoriaus
lemputė
Z šviečia arba blykčioja geltonai.
Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.

Įspėjimas

Indikatoriaus lemputė informuoja
apie automobilio problemą, kuriai
reikalingas jūsų dėmesys. Jei
važiuosite su šviečiančia arba
mirksinčia gedimo indikatoriaus
lempute, rizikuojate apgadinti
emisijos kontrolės sistemą ir
neigiamai paveikti degalų
ekonomiją bei automobilio

valdomumą. Kreipkitės į dirbtuves.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.

Skubios tech. apžiūros
indikatorius
g šviečia geltonai, kai automobiliui
reikalinga patikra.
Šviečia kartu su įspėjamuoju kodu.
Automobilio pranešimai 3 88.

Stabdžių ir sankabos
sistema
Stabdžių ir sankabos skysčio
lygis
& šviečia raudonai.
Šviečia atleidus rankinį stabdį, kai
skysčio lygis stabdžių ir sankabos
sistemoje yra mažas arba stabdžių
sistemoje yra gedimas 3 259.



80 Prietaisai, valdymo įtaisai

9 Perspėjimas

Sustokite. Netęskite kelionės.
Kreipkitės į serviso centrą.

Šviečia, kai įjungtas degimas ir
užtrauktas rankinis stovėjimo stabdys
3 238.

Spausti pedalą
0 blykčioja geltonai.
Norint užvesti variklį, reikia nuspausti
sankabos pedalą. Išjungimo-
užvedimo sistema 3 228.

Stabdžių antiblokavimo
sistema (ABS)
u šviečia geltonai.
Įjungus degimą įsižiebs kelioms
sekundėms. Sistema parengta
darbui, užgesus kontroliniam
indikatoriui.

Jei kontrolinis indikatorius neužgęsta
po kelių sekundžių ar šviečia
važiuojant, ABS sistemoje yra
gedimas. Stabdžių sistema išlieka
veiksminga be ABS reguliavimo.
Stabdžių antiblokavimo sistema
3 237.

Aukštesnės pavaros
perjungimas
[ ima šviesti kaip žalias kontrolinis
indikatorius arba pasirodo atitinkamo
ženklo pavidalu vairuotojo
informaciniame centre (su
aukštesniojo lygio ekranu), kai degalų
taupymo sumetimais
rekomenduojama įjungti aukštesnę
pavarą.

Vairo stiprintuvas
c šviečia geltonai.

Įsižiebia, jeigu susilpnėja vairo
stiprintuvo veikimas
Susilpnėja vairo stiprintuvo veikimas,
nes sistema yra perkaitusi. Kontrolės
rodytuvas išsijungia, kai sistema
atvėsta.
Išjungimo-užvedimo sistema 3 228.

Šviečia, kai išjungtas vairo
stiprintuvas
Gedimas vairo stiprintuvo sistemoje.
Kreipkitės į tech. aptarnavimo
dirbtuves.

Šviečia, kai sutrinka galios
tiekimas
Vairavimo kampo jutiklis turi būti
sukalibruotas taip, kad vairo
stiprintuvo sistema veiktų.
■ Kad automatiškai

sukalibruotumėte, važiuokite tiesia
linija pastoviu nedideliu greičiu.

■ Jei kontrolinis indikatorius lieka
šviesti, rankiniam kalibravimui
atlikti pasukite vairą nuo vienos
ribinės padėties iki kitos.
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Kontrolinis indikatorius išsijungia, kai
sistema vėl ima veikti.

Ultragarsinė automobilio
statymo pagalba
r šviečia geltonai.
Gedimas sistemoje
arba
gedimas dėl nešvarių ar ledu ar
sniegu padengtų jutiklių.
arba
dėl išorinio ultragarsinio signalo
įsiterpimo. Pašalinus trukdžių šaltinį,
sistema veiks įprastai.
Sistemos gedimo priežastį būtina
pašalinti tech. aptarnavimo
dirbtuvėse.
Ultragarsiniai statymo jutikliai 3 241.

Elektroninė stabilumo
kontrolės sistema išjungta
n šviečia.
Šviečia, kai sistema išjungta.

Elektroninės stabilumo
kontrolės ir traukos
kontrolės sistema
b šviečia arba blykčioja geltonai.

Šviečia
Sistemoje yra gedimas. Toliau
važiuoti dar galima. Priklausomai nuo
kelio paviršiaus sąlygų važiavimo
stabilumas gali sumažėti.
Sutrikimo priežastį reikia pašalinti
nedelsiant techninio aptarnavimo
dirbtuvėse.

Blykčioja
Sistema įjungta. Variklio trauka gali
sumažėti, o automobilis bus
stabdomas automatiškai iki nedidelio
laipsnio.
Elektroninė stabilumo kontrolė
3 239, traukos kontrolės sistema
3 238.

Traukos kontrolės sistema
išjungta
k šviečia.

Šviečia, kai sistema išjungta.

Pašildymas
! šviečia geltonai.
Šviečia, kai suaktyvintas pašildymas.
Įjungiamas, kai aplinkos temperatūra
yra žema.

Dyzelino dalelių filtras
% šviečia arba blykčioja geltonai.
Šviečia arba blykčioja, jei reikia
išvalyti dyzelino dalelių filtrą, o
ankstesnės važiavimo sąlygos
neleido įjungti automatinio valymo.
Važiuokite toliau ir, jei įmanoma,
neleiskite variklio greičiui nukristi
žemiau nei 2 000 aps./min.
% užgęsta iškart pasibaigus
savaiminio valymo procesui.
Dyzelino dalelių filtras 3 231,
išjungimo-užvedimo sistema 3 228.

Variklio alyvos slėgis
I šviečia raudonai.
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Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.

Šviečia veikiant varikliui

Įspėjimas

Variklio sutepimas gali būti
pertrauktas. Dėl to gali būti
sugadintas variklis ir/ar
užsiblokuoti varantieji ratai.

1. Nuspauskite sankabos pedalą.
2. Pasirinkite neutralią pavarą,

pavarų perjungimo svirtį
nustatydami į N.

3. Netrukdydami kitiems
automobiliams kaip įmanoma
greičiau pasitraukite nuo kelio.

4. Išjunkite degimą.

9 Perspėjimas

Kai variklis išjungtas vairavimas ir
stabdymas reikalauja daugiau
jėgos. Veikiant funkcijai
„Autostop“, stabdžių stiprintuvas
neišjungiamas.
Kai automobilis stovi, neištraukite
raktelio, nes antraip gali netikėtai
užsirakinti vairas.

Prieš kreipdamiesi į tech. priežiūros
dirbtuves, patikrinkite alyvos lygį
3 256.

Mažai degalų
i šviečia geltonai.
Šviečia, kai degalų lygis bake per
mažas.
Katalizatorius 3 232.
Kuro išleidimas iš dyzelinio kuro
sistemos 3 261.

Imobilizatorius
d šviečia arba blykčioja geltonai.

Gedimas elektroninėje
imobilizatoriaus sistemoje. Variklio
užvesti negalima.

Nuspauskite stabdžių
pedalą
0 blykčioja geltonai.
Blykčioja, kai reikia nuspausti
stabdžių ar sankabos pedalą ir
automobilį norima užvesti su
elektroninio rakto sistema 3 24.

Išorinės šviesos
8 šviečia žaliai.
Šviečia, kai įjungtas išorės
apšvietimas 3 101.

Tolimosios šviesos
C šviečia mėlynai.
Šviečia esant įjungtoms tolimosioms
šviesoms ir blykčiojant priekiniams
žibintams 3 102.
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Rūko žibintai
> šviečia žaliai.
Šviečia, kai įjungti priekiniai rūko
žibintai 3 104.

Galinis rūko žibintas
r šviečia geltonai.
Šviečia, kai įjungtas galinis rūko
žibintas 3 104.

Lietaus jutiklis
< šviečia žaliai.
Šviečia, kai suaktyvintas automatinis
lietaus jutiklis 3 68.

Pastovaus greičio
palaikymo sistema
m šviečia baltai arba žaliai.

Šviečia baltai
Sistema įjungta.

Šviečia žaliai
Palaikomas tam tikras greitis.

Pastovaus greičio palaikymo sistema
3 240.

Atidarytas variklio gaubtas
/ šviečia geltonai.
Jis įsijungia, kai atidaromas variklio
gaubtas.
Išjungimo-užvedimo sistema 3 228.

Atidarytos durys
h šviečia raudonai.
Šviečia, kai atidarytos durys ar
bagažinės durys.

Informacijos ekranai
Vairuotojo informacijos
centras

Vairuotojo informacijos centras
įtaisytas prietaisų skydelyje ir gali būti
naudojamas kaip vidurinis ar
viršutinis ekranas.
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Viduriniojo lygio ekrane spustelint
mygtuką MENU galima parodyti
tokius pagrindinius meniu:
■ Vehicle Information Menu

(transporto priemonės informacijos
meniu)

■ Trip/Fuel Information Menu
(kelionės arba degalų informacijos
meniu)

Aukštesniojo lygio ekrane meniu
galima iškviesti spustelint mygtuką
MENU. Meniu ženklai parodomi
ekrano viršutinėje eilutėje:

■ X Vehicle Information Menu
(transporto priemonės informacijos
meniu)

■ W Trip/Fuel Information Menu
(kelionės arba degalų informacijos
meniu)

■ s ECO Information Menu (ECO
informacijos meniu)

Kai kurios iš rodomų funkcijų skiriasi,
kai automobilis juda arba stovi, o kai
kurios funkcijos veikia tik važiuojant.
Automobilio pritaikymas 3 92.

Meniu ir funkcijų pasirinkimas
Meniu ir funkcijas pasirinkti galima su
mygtukais posūkio signalo svirtyje.

Paspausdami MENU mygtuką
pereisite iš vieno meniu į kitą arba
grįšite iš pomeniu į aukštesnį meniu
lygį.
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Sukdami reguliavimo ratuką,
pažymėkite meniu parinktį arba
nustatykite skaitinę reikšmę.

Paspausdami SET/CLR mygtuką,
pasirinkite funkciją arba patvirtinkite
pranešimą.

Vehicle Information Menu
(transporto priemonės
informacijos meniu)
Viduriniojo lygio ekrane spustelėkite
mygtuką MENU, kad parinktumėte
Vehicle Information Menu (transporto
priemonės informacijos meniu) arba
aukštesniojo lygio ekrane pasirinkite
X.

Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite pomeniu. Spauskite SET/
CLR mygtuką, norėdami patvirtinti.
Vykdykite pomeniu pateikiamas
instrukcijas.
■ Unit (matavimo vienetas): galima

pakeisti rodomus vienetus

Trip/Fuel Information Menu
(kelionės arba degalų
informacijos meniu)
Viduriniojo lygio ekrane spustelėkite
mygtuką MENU, kad parinktumėte
Trip/Fuel Information Menu (kelionės
arba degalų informacijos meniu) arba
aukštesniojo lygio ekrane pasirinkite
W.
Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite pomeniu. Spauskite SET/
CLR mygtuką, norėdami patvirtinti.

■ 1 kelionės odometras
■ 2 kelionės odometras
2 kelionės hodometras siūlomas tik
automobiliuose su aukštesniojo lygio
ekranu.
Automobiliuose su kelionės
kompiuteriu yra daugiau submeniu.
Kelionės arba degalų informacijos
meniu, kelionės kompiuteris 3 90.

ECO Information Menu (ECO
informacijos meniu)
Spustelėkite mygtuką MENU, kad
aukštesniojo lygio ekrano viršutinėje
eilutėje pasirinktumėte s.
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Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite pomeniu. Spauskite SET/
CLR mygtuką, norėdami patvirtinti.
Pomeniu

■ Pavaros keitimo indikacija:
Rodyklėje nurodoma esama
pavara. Viršuje esantis skaitmuo –
tai pavara, kurią rekomenduojama
įjungti degalų taupymo sumetimais.
Degalų taupymo rodinys: iš
segmentų sudarytame rodinyje
vaizduojamos esamosios degalų
sąnaudos. Siekdami važiuoti
ekonomiškai, pasirūpinkite, kad
užpildyti segmentai tilptų srityje
„Eco“. Kuo daugiau segmentų

užpildyta, tuo didesnės degalų
sąnaudos. Tuo pat metu rodoma
esamųjų sąnaudų vertė.

■ Top Consumers (Pagrindiniai
vartotojai): pateikiamas
mažėjančia tvarka surūšiuotų
pagrindinių elektros energiją
vartojančių įtaisų sąrašas. Taip pat
nurodomos degalų taupymo
galimybės. Išjungus konkretų
vartotoją, jis dingsta iš sąrašo ir
sąnaudų vertė atitinkamai
atnaujinama.

■ Economy Trend (Ekonomijos
tendencija): pateikiama vidutinių
sąnaudų dinamika per
pastaruosius 50 km. Užpildyti
segmentai vaizduoja sąnaudas
5 km intervalais ir perteikia
topografijos bei vairavimo stiliaus
įtaką degalų sąnaudoms.
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Grafinis informacinis
ekranas, spalvotas
informacinis ekranas
Priklausomai nuo automobilio
konfigūracijos, automobilyje gali būti
įrengtas grafinis arba spalvotas
informacijos ekranas. Informacijos
ekranas įrengtas prietaisų skydelyje
virš informacijos ir pramogų sistemos.

Grafinis informacijos ekranas

Priklausomai nuo informacijos ir
pramogų sistemos galimos dvi
grafinės informacijos ekrano versijos.

Grafinis informacijos ekranas rodo:
■ laiką 3 71
■ lauko temperatūrą 3 70
■ datą 3 71
■ Informacijos ir pramogų sistema,

žr. informacijos ir pramogų
sistemos aprašymą

■ automobilio pritaikymo nustatymai
3 92

Spalvotas informacijos ekranas

Spalvotas informacijos ekranas rodo
spalvotai:
■ laiką 3 71
■ lauko temperatūrą 3 70
■ datą 3 71
■ Informacijos ir pramogų sistema,

žr. informacijos ir pramogų
sistemos aprašymą

■ navigaciją, žr. informacijos ir
pramogų sistemos aprašymą

■ sistemos nustatymus
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■ transporto priemonės pranešimus
3 88

■ automobilio pritaikymo nustatymai
3 92

Informacijos tipas ir rodymo tipas
priklauso nuo įrangos automobilyje ir
atliktų nustatymų.

Funkcijų pasirinkimas
Funkcijos ir nustatymai pasirenkami
ekrane.
Pasirinkimai atliekami naudojantis:
■ meniu
■ funkciniais mygtukais ir

informacijos ir pramogų sistemos
Menu mygtuku

Pasirinkimas informacijos ir pramogų
sistemos mygtukais

Pasirinkite meniu punktus iš meniu ir
naudodamiesi informacijos ir
pramogų sistemos mygtukais. Menu
mygtukas naudojamas pasirinkti ir
patvirtinti punktą.
Norėdami uždaryti meniu,
paspauskite BACK.

Automobilio pranešimai
Pranešimai yra pateikiami vairuotojo
informacijos centre, informacijos
ekrane ar kaip perspėjimo ir
įspėjamasis signalas. Patvirtinkite
įspėjamuosius pranešimus
pasinaudodami daugiafunkcine
rankenėle. Jei reikia, kreipkitės į
dirbtuves.

Automobilio pranešimai
viduriniame ekrane

Automobilio pranešimai parodomi
kaip kodų numeriai.
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Nr. Automobilio pranešimas

2 Neaptiktas nuotolinio valdymo
pultas, nuspauskite sankabos
pedalą, kad nustatytumėte iš
naujo

5 Vairo kolonėlė užrakinta
25 Priekinio kairiojo posūkio

signalo gedimas
26 Užpakalinio kairiojo posūkio

signalo gedimas
27 Priekinio dešiniojo posūkio

signalo gedimas
28 Užpakalinio dešiniojo posūkio

signalo gedimas
35 Pakeiskite nuotolinio valdymo

pulto bateriją
54 Vanduo dyzelino filtre
65 Bandymas pavogti
67 Patikrinkite vairo kolonėlės

užraktą
75 Patikrinkite oro kondicionierių

Nr. Automobilio pranešimas

79 Papildykite variklio alyvos
atsargas 3 256

81 Patikrinkite pavarų dėžę.
82 Netrukus reikės keisti variklio

alyvą
84 Variklio galia sumažinta
91 Neaptinkamas nuotolinio

valdymo pultas; pakeiskite elek‐
troninio rakto vietą arba naudo‐
kite centrinėje konsolėje esantį
lizdą

92 Neaptinkamas nuotolinio
valdymo pultas; norėdami
pradėti iš naujo paspauskite
stabdžius

94 Perjunkite į stovėjimo padėtį
95 Patikrinkite oro pagalves
134 Statymo pagalbos triktis: nuva‐

lykite bamperį
136 Reikia aptarnauti statymo

pagalbą

Automobilio pranešimai
viršutiniame ekrane

Automobilio pranešimai parodomi
kaip tekstas. Vykdykite
pranešimuose pateikiamas
instrukcijas.
Sistema rodo pranešimus, susijusius
su šiomis temomis:
■ Skysčio lygius
■ Apsaugos nuo vagystės

signalizacijos sistema
■ Stabdžiai
■ Transmisijos sistemos
■ Važiavimo kontrolės sistemos
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■ Pastovaus greičio palaikymo
sistema

■ Objektų suradimo sistemos
■ Apšvietimas, lemputės pakeitimas
■ Valytuvas/plovimo sistema
■ Durys, langai
■ Nuotolinio valdymo pultas
■ Saugos diržai
■ Oro pagalvių sistemos
■ Variklis ir pavarų dėžė
■ Padangų slėgis
■ Dyzelino dalelių filtras
■ Akumuliatorius

Įspėjamieji garsiniai
signalai
Užvedant variklį ar važiuojant
■ Jei nėra prisegtas saugos diržas.
■ Jei viršytas tam tikras greitis su

įjungtu stovėjimo stabdžiu.
■ Jei vairuotojo informacijos centre

atsiranda įspėjamasis kodas.
■ Jei statymo jutikliai aptiko objektą.

Kai automobilis yra pastatytas ir
(arba) atidarytos durys
■ Kai raktas yra užvedimo spynelėje.
■ Kai įjungtos išorinės šviesos.

Suveikus funkcijai „Autostop“
■ Jei atidarytos vairuotojo durys.

Kelionės kompiuteris
Meniu ir funkcijas galima pasirinkti
mygtukais posūkio signalo svirtyje
3 83.

Viduriniojo lygio ekrane spustelėkite
mygtuką MENU, kad parinktumėte
Trip/Fuel Information Menu (kelionės
arba degalų informacijos meniu) arba
aukštesniojo lygio ekrane pasirinkite
W.
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Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite vieną iš pomeniu:
■ 1 kelionės odometras
■ 2 kelionės odometras

(tik aukštesniojo lygio ekrane)
■ Atstumas
■ Vidutinės sąnaudos
■ Momentinės sąnaudos
■ Vidutinis greitis

1 ir 2 kelionės kompiuteriai
Galima atskirai atstatyti dviejų
kelionės kompiuterių pateikiamą
hodometro, vidutinių sąnaudų ir

vidutinio greičio informaciją, taip
skirtingiems vairuotojams rodant
skirtingus kelionės duomenis.
Norėdami atstatyti, kiekvienu režimu
nuspauskite mygtuką SET/CLR ir
palaikykite kelias sekundes.

Kelionės odometras
Kelionės hodometras rodo
užregistruotą atstumą nuo konkrečios
atstatos.
Kelionės odometras skaičiuoja
atstumą iki 2 000 kilometrų ir tada vėl
atstatomas 0.

Norėdami atstatyti, nuspauskite
atstatymo rankenėlę arba SET/CLR
mygtuką kelioms sekundėms.

Atstumas
Galimas nuvažiuoti atstumas iki
sekančio degalų papildymo
skaičiuojamas nuo dabartinio degalų
bako turinio ir dabartinių sąnaudų.
Ekrane rodomos vidutinės reikšmės.
Pripildžius degalų, po nedidelio
uždelsimo automobilis atnaujins
atstumus automatiškai.
Kai degalų lygis bake yra žemas,
vairuotojo informacijos centre atsiras
pranešimas.
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Papildomai įsižiebs kontrolinis
indikatorius i degalų lygio
matuoklyje.

Vidutinės sąnaudos
Sąnaudų vidurkio atvaizdavimas.
Matavimą galima nustatyti iš naujo
bet kuriuo metu.
Norėdami atstatyti, nuspauskite SET/
CLR mygtuką kelioms sekundėms.

Momentinės sąnaudos
Momentinių sąnaudų ekranas.
Važiuojant nedideliu greičiu bus
rodomos sąnaudos per valandą.

Įspėjimas

Momentinės ir vidutinės sąnaudos
gali skirtis, priklausomai nuo
vairavimo sąlygų, važiavimo būdo
arba automobilio greičio.

Vidutinis greitis
Vidutinio greičio atvaizdavimas.
Matavimą galima nustatyti iš naujo
bet kuriuo metu.

Norėdami atstatyti, nuspauskite SET/
CLR mygtuką kelioms sekundėms. Automobilio pritaikymas

Automobilio parametrai gali būti
pritaikomi, nuostatas keičiant
vairuotojo informacijos centre ir
informacijos ekrane.
Priklausomai nuo automobilio
įrangos, kai kurių toliau aprašytų
funkcijų gali nebūti.

Nustatymai vairuotojo
informacijos centre
Unit (matavimo vienetas) nustatymai
gali būti pasirenkami mygtukais,
esančiais ant posūkio signalo svirties.
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Spustelėkite mygtuką MENU, kad
parinktumėte Vehicle Information
Menu (transporto priemonės
informacijos meniu) arba
aukštesniojo lygio ekrane pasirinkite
X.

Rodomas Unit (matavimo vienetas)
nustatymų meniu.
Galima pakeisti rodomus vienetus.
Norėdami pasirinkti vieną iš
matavimo vienetų, paspauskite
mygtuką SET/CLR ir pasukite
reguliavimo rankenėlę.

■ Unit (matavimo vienetas)1: Didžioji
Britanija

■ Unit (matavimo vienetas)2: JAV
■ Unit (matavimo vienetas)3: Europa
Spauskite SET/CLR mygtuką,
norėdami patvirtinti.

Nuostatos grafiniame
informacijos ekrane
CD 300/CD 400

Įjunkite informacijos ir pramogų
sistemą ir paspauskite CONFIG
mygtuką. Rodomas Settings
(nustatymai) meniu.

Naudojantis MENU mygtuku galima
pasirinkti tokius nustatymus:
■ Languages (kalbos)
■ Time Date (laikas ir data)
■ Radio settings (radijo nustatymai)
■ Vehicle settings (transporto

priemonės nustatymai)
Atitinkamuose pomeniu galima
pakeisti šiuos nustatymus:

Languages (kalbos)
Pasirinkite norimą kalbą.
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Time Date (laikas ir data)
Daugiau informacijos rasite temoje
„Laikrodis 3 71 bei informacijos ir
pramogų sistema“.

Radio settings (radijo nustatymai)
Daugiau informacijos rasite temoje
„Informacijos ir pramogų sistema“.

Vehicle settings (transporto
priemonės nustatymai)

■ Climate and air quality (klimato ir
oro kokybė)
Auto fan speed (automatinio
ventiliatoriaus greitis): nustatomas

ventiliatoriaus greitis; didelis /
vidutinis / mažas.
Automatic air recirculation
(automatinė oro recirkuliacija):
nustatomas oro kokybės jutiklio
jautrumas; mažas / didelis.
Auto demist (automatinis rasojimo
šalinimas): įjungti / išjungti
(įjungiamas arba išjungiamas
automatinis rasojimo šalinimas).
Auto rear demist (automatinis
užpakalinio stiklo rasojimo
šalinimas): įjungti / išjungti
(įjungiamas arba išjungiamas
automatinis galinio lango rasojimo
šalinimas).

■ Comfort settings (komforto
nustatymai)
Chime volume (skambėjimo
garsas): pakeiskite įspėjamųjų
garsinių signalų garsumą.
Rear auto wipe in rear reverse
(užpakaliniai automatiniai valytuvai
atbuline eiga): įjunkite arba
išjunkite automatinį galinio lango
valytuvo įjungimą, perjungus
atbulinės eigos pavarą.

■ Park assist / Collision detection
(automobilio statymo pagalba /
susidūrimo nustatymas)
Park assist (automobilio statymo
pagalba): įjunkite arba išjunkite
ultragarsinius jutiklius.

■ Exterior ambient lighting (šorinis
apšvietimas)
Exterior lighting by unlocking
(išorinis apšvietimas atrakinant):
įjunkite arba išjunkite įlipimo
apšvietimą.
Duration upon exit of vehicle
(trukmė išlipus iš transporto
priemonės): įjunkite arba išjunkite ir
pakeiskite išlipimo apšvietimo
trukmę.

■ Power door locks (elektriniai durų
užraktai)
Stop door lock if door open (išjungti
durų užraktą, jei durys atidarytos):
įjunkite arba išjunkite automatinę
durų užrakinimo funkciją, kai
atidarytos vairuotojo durys.

■ Remote locking, unlocking, starting
(nuotolinis užrakinimas,
atrakinimas, įjungimas)
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Remote unlock feedback
(nuotolinio atrakinimo įrangos
atsakas): ijunkite arba išjunkite
avarinių žibintų atsaką atrakinant.
Remote lock feedback (nuotolinio
užrakinimo įrangos atsakas):
įjunkite arba išjunkite avarinių
žibintų žybtelėjimo funkciją
atrakinant.
Remote door unlock (nuotolinis
durų atrakinimas): pakeiskite
konfigūraciją, kad atrakinant būtų
atrakinamos tik vairuotojo arba viso
automobilio duris.

■ Restore factory settings (atstatyti
gamyklos nustatymus)
Restore factory settings (atstatyti
gamyklos nustatymus): visiems
nustatymam grąžinkite
numatytąsias reikšmes.

Nuostatos spalvotame
informacijos ekrane
„Navi 600“
Paspauskite CONFIG mygtuką.
Rodomas Settings (nustatymai)
meniu.

Pasukant ir paspaudžiant
daugiafunkcinę rankenėlę galima
pasirinkti tokius nustatymus:
■ Languages (Kalbos)
■ Time & Date (Laikas ir data)
■ Radio settings (radijo nustatymai)
■ Phone settings (telefono

nustatymai)
■ Navigation settings (navigacijos

nustatymai)
■ Vehicle settings (transporto

priemonės nustatymai)
■ Display settings (Rodinio

nuostatos)

Atitinkamuose pomeniu galima
pakeisti šiuos nustatymus:

Languages (Kalbos)
Pasirinkite norimą kalbą.

Time & Date (Laikas ir data)
Žr., Laikrodis 3 71.

Radio settings (radijo nustatymai)
Žr. informacijos ir pramogų sistemos
aprašymą, kurį rasite temoje
„Informacijos ir pramogų sistema“.

Phone settings (telefono nustatymai)
Žr. informacijos ir pramogų sistemos
aprašymą, kurį rasite temoje
„Informacijos ir pramogų sistema“.

Navigation settings (navigacijos
nustatymai)
Žr. informacijos ir pramogų sistemos
aprašymą, kurį rasite temoje
„Informacijos ir pramogų sistema“.
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Vehicle settings (transporto
priemonės nustatymai)

■ Climate and air quality (Klimato ir
oro kokybė)
Auto fan speed (Automatinis
ventiliatoriaus greitis): keičiamas
ventiliatoriaus reguliavimas.
Pakeista nuostata suaktyvinama
įjungus degimą ir vėl jį išjungus.
Climate control mode (Klimato
kontrolės režimas): įjunkite arba
išjunkite vėsinimą.
Auto demist (Automatiškai šalinti
miglą): palaiko priekinio stiklo
nusausinimą, automatiškai

pasirenkant reikalingus
nustatymus ir automatinio oro
kondicionavimo režimą.
Auto rear demist (Automatiškai
šalinti miglą nuo galinio lango):
automatinis užpakalinio lango
šildymo suaktyvinimas.

■ Comfort settings (komforto
nustatymai)
Chime volume (Garsinio signalo
garsumas): pakeiskite įspėjamųjų
garsinių signalų garsumą.
Rear auto wipe in rear reverse
(užpakaliniai automatiniai valytuvai
atbuline eiga): įjunkite arba
išjunkite automatinį galinio lango

valytuvo įjungimą, perjungus
atbulinės eigos pavarą.

■ Park assist / Collision detection
(Statymo pagalba / susidūrimo
aptikimas)
Park assist (Statymo pagalba):
įjunkite arba išjunkite ultragarsinę
statymo pagalbą.

■ Exterior ambient lighting (Išorės
aplinkos apšvietimas)
Duration upon exit of vehicle
(Trukmė išlipant iš automobilio):
įjunkite arba išjunkite ir pakeiskite
išlipimo apšvietimo trukmę.
Exterior lighting by unlocking
(Išorės apšvietimas atrakinant):
įjunkite arba išjunkite įlipimo
apšvietimą.

■ Power door locks (elektriniai durų
užraktai)
Prevent doorlock while door open
(Kai atidarytos durelės, neleisti jų
užrakinti): įjunkite arba išjunkite
automatinę durų užrakinimo
funkciją, kai atidarytos vairuotojo
durys.



Prietaisai, valdymo įtaisai 97

■ Lock / Unlock / Start by remote
(Užrakinti / atrakinti / užvesti
nuotoliniu būdu)
Remote unlock feedback
(nuotolinio atrakinimo įrangos
atsakas): ijunkite arba išjunkite
avarinių žibintų atsaką atrakinant.
Remote door unlock (nuotolinis
durų atrakinimas): pakeiskite
konfigūraciją, kad atrakinant būtų
atrakinamos tik vairuotojo arba viso
automobilio duris.
Auto relock doors (automatinis
durų rakinimas): ijunkite ar išjunkite
pakartotino automatinio atrakinimo
funkciją po atrakinimo neatidarant
automobilio.

■ Restore factory settings (Atkurti
gamyklines nuostatas)
Restore factory settings (Atkurti
gamyklines nuostatas): visiems
nustatymam grąžinkite
numatytąsias reikšmes.

Display settings (Rodinio nuostatos)
Pasirinkite ekrano nustatymus:
■ Day mode (Dienos režimas):

ekranas optimizuojamas dienos
šviesos sąlygoms.

■ Night mode (Nakties režimas):
ekranas optimizuojamas tamsos
sąlygoms.

■ Automatic mode (Automatinis
režimas): ekrano režimas
keičiamas, įjungus arba išjungus
automobilio žibintus.

Informacijos ekrano nustatymai
Garso sistema
Spustelėkite mygtuką CONFIG, kad
būtų atvertas Nuostatų meniu.

Pasukite valdymo elementą MENU-
TUNE, kad pereitumėte į
pageidaujamą sąrankos meniu, tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.
Galimos rinktis tokios nuostatos:
■ Kalbos
■ Laikas, data
■ Radijo nuostatos
■ „Bluetooth“ nuostatos
■ Automobilio nuostatos
Atitinkamuose pomeniu galima
pakeisti šias nuostatas:

Kalbos
Pasirinkite norimą kalbą.
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Laikas, data
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

Radijo nuostatos
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

„Bluetooth“ nustatymai
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

Automobilio nuostatos
■ Klimatas ir oro kokybė

Automatinis ventiliatoriaus
sukimosi greitis: nustatomas
ventiliatoriaus greitis; didelis /
vidutinis / mažas.
Automatinė oro recirkuliacija:
nustatomas oro kokybės jutiklio
jautrumas; mažas / didelis.
Automatinė miglos šalinimo
funkcija: įjungti / išjungti (įjungiama
arba išjungiama automatinė miglos
šalinimo funkcija).

Automatinis miglos šalinimas nuo
galinio lango
: įjungti / išjungti (įjungiamas arba
išjungiamas automatinis galinio
lango rasojimo šalinimas).

■ Comfort settings (Komforto
nustatymai)
Įspėjamojo garsinio signalo
garsumas: pakeiskite įspėjamųjų
garsinių signalų garsumą.
Galinio automatinio valymo eiga
atgal
: įjunkite arba išjunkite automatinį
galinio lango valytuvo įjungimą,
perjungus atbulinės eigos pavarą.

■ Automobilio statymo pagalba/
susidūrimo aptikimas
Automobilio statymo pagalba:
įjunkite arba išjunkite ultragarsinius
jutiklius.

■ Išorės aplinkos apšvietimas
Išorės apšvietimas atrakinant:
įjunkite arba išjunkite įlipimo
apšvietimą.
Trukmė išlipant iš automobilio:

įjunkite arba išjunkite ir pakeiskite
išlipimo apšvietimo trukmę.

■ Elektra valdomi durų užraktai
Stabdyti durelių užrakinimą, kai
durelės atidarytos: įjunkite arba
išjunkite automatinę durų
užrakinimo funkciją, kai atidarytos
vairuotojo durys.

■ Nuotolinis užrakinimas,
atrakinimas, užvedimas
Nuotolinio atrakinimo atsakas:
įjunkite arba išjunkite avarinių
žibintų atsaką atrakinant.
Nuotolinio užrakto atsakas: įjunkite
arba išjunkite avarinių žibintų
žybtelėjimo funkciją užrakinant.
Pasyvusis durelių atrakinimas:
pakeiskite konfigūraciją, kad būtų
atrakinamos tik vairuotojo arba
visos automobilio durelės.
Nuotolinio valdymo pultelio
palikimo automobilyje pavojaus
signalas: pasirinkite „Įjungti“ arba
„Išjungti“.

■ Atitaisykite gamyklos nuostatas:
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visiems nustatymam grąžinkite
numatytąsias reikšmes.

Informacijos ekrano nustatymai
„Chevrolet MyLink“
Kai įjungtas garsas, spustelėkite
valdymo skydelio mygtuką ;.

Spustelėkite Nuostatos.
Galima pasirinkti šias nuostatas:
■ laiko ir datos nuostatas;
■ radijo nuostatas;
■ ryšio nuostatas;
■ automobilio nuostatas;
■ kalbą;

■ teksto slinkimą;
■ pyptelėjimo palietus garsumą;
■ maksimalų paleisties garsumą;
■ sistemos versiją;
■ „DivX(R)“ užsakomąsias vaizdo

paslaugas (VOD).
Atitinkamuose pomeniu galima
pakeisti šiuos nustatymus:

laiko ir datos nuostatas
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

radijo nuostatas
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

ryšio nuostatas
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

automobilio nuostatas
■ klimatas ir oro kokybė

Automatinis ventiliatoriaus
sukimosi greitis: nustatomas

ventiliatoriaus greitis; didelis /
vidutinis / mažas.
Oro kokybės jutiklis: nustatomas
oro kokybės jutiklio jautrumas;
mažas / didelis.
Oro kondicionavimo režimas: išj. /
įj. / paskutinė nuostata.
Automatinis miglos šalinimas: įj. /
išj.
Automatinis miglos šalinimas nuo
galinio lango: įj. / išj.

■ komfortas ir patogumas
Įspėjamojo garsinio signalo
garsumas: pakeiskite įspėjamųjų
garsinių signalų garsumą.
Automatinis valymas įjungus
atbulinę pavarą: įjunkite arba
išjunkite automatinį galinio lango
valytuvo įjungimą, perjungus
atbulinės eigos pavarą.

■ susidūrimas / aptikimas
Automobilio statymo pagalba:
įjunkite arba išjunkite ultragarsinius
jutiklius.



100 Prietaisai, valdymo įtaisai

■ apšvietimas
Išlipimo apšvietimas: išj. / 30 sek. /
60 sek. / 120 sek.
Automobilio paieškos šviesos:
pasirinkite „Įjungti“ arba „Išjungti“.

■ Elektra valdomi durelių užraktai
Atrakintos durelės arba apsauga
nuo užsirakinimo: pasirinkite
„Įjungti“ arba „Išjungti“.
Uždelstas durelių užraktas:
pasirinkite „Įjungti“ arba „Išjungti“.

■ užrakinimo, atrakinimo nuostatos
Pasyviojo įlipimo atrakinimas:
pasirinkite visas dureles arba tik
vairuotojo dureles.
Nuotolinio atrakinimo šviesos
atsakas: pasirinkite, kad šviesos
mirksėtų arba nebūtų įjungiamos.
Nuotolinio užrakinimo šviesų ir
garso signalo atsakas: nurodykite,
kad būtų naudojamos tik šviesos,
šviesos ir garso signalas, tik garso
signalas arba išjungta.
Nuotolinis durelių atrakinimas:
pasirinkite visas dureles arba tik
vairuotojo dureles.

Nuotolinio valdymo pultelio
palikimo automobilyje priminimas:
pasirinkite „Įjungti“ arba „Išjungti“.

■ Galinės kameros parinktis: šis
meniu rodomas tik jei automobilyje
įrengta RVC (galinio vaizdo
kamera).
Ženklai: pasirinkite „Įjungti“ arba
„Išjungti“.
Orientyrai: pasirinkite „Įjungti“ arba
„Išjungti“.

■ Gamyklinės automobilio nuostatos:
atkurkite gamyklines numatytąsias
nuostatas.

kalbą
Pasirinkite norimą kalbą.

teksto slinkimą
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

pyptelėjimo palietus garsumą
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

maksimalų paleisties garsumą
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

sistemos versiją
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

„DivX(R)“ užsakomąsias vaizdo
paslaugas (VOD)
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.
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Apšvietimas

Išorės apšvietimas ..................... 101
Salono apšvietimas ................... 105
Apšvietimo savybės ................... 106

Išorės apšvietimas
Žibintų jungiklis

Posūkio žibintų jungiklis:
AUTO = automatinis žibintų

valdymas (priklausomai
nuo apšvietimo lauke).

m = automatinio žibintų
valdymo įjungimas arba
išjungimas. Jungiklis
pasisuks atgal į AUTO.

8 = Šoniniai žibintai
9 = Priekiniai žibintai

Automobiliuose be automatinio
žibintų valdymo funkcijos:
7 = išjungta

Įjungus degimą, automatinis žibintų
valdymas visada įjungtas.
Jei įjungtos šviesos, šviečia 8.
Kontrolinis indikatorius 8 3 82.

Automatinis žibintų
valdymas
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Automatinė žibintų valdymo
funkcija
Kai įjungta automatinė šviesų
valdymo funkcija ir veikia variklis,
sistema perjungia dieninius žibintus ir
priekinius žibintus automatiškai,
priklausomai nuo apšvietimo sąlygų ir
lietaus jutiklio sistemos teikiamą
informaciją.

Dieniniai žibintai
Dieniniai žibintai pagerina
automobilio matomumą dieną.
Galiniai žibintai nėra įjungti.

Automatinis priekinių žibintų
įjungimas
Prasto apšvietimo sąlygomis
įjungiami priekiniai ir galiniai žibintai.
Be to, jei priekinio lango valytuvai
buvo keletą kartų suaktyvinti, įsijungia
priekiniai žibintai.

Tolimosios šviesos

Norėdami perjungti artimąsias
šviesas į tolimąsias nuspauskite
svirtį.
Norėdami vėl įjungti trumpąsias
šviesas dar kartą nuspauskite svirtį
arba patraukite.

9 Perspėjimas

Visa perjunkite tolimąsias šviesas
į artimąsias, kai artėjate prie
atvažiuojančių automobilių arba
važiuojate kitiems automobiliams

iš paskos. Tolimosios šviesos
laikinai gali apakinti kitus
vairuotojus ir dėl to gali vykti
susidūrimas.

Blykstelėjimas priekiniais
žibintais
Norėdami įjungti priekinių žibintų
blyksėjimą, patraukite svirtį.
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Priekinių žibintų diapazono
reguliavimas
Rankinis priekinių žibintų
apšvietimo diapazono
reguliavimas 

Priekinių žibintų diapazono
pritaikymas prie automobilio svorio,
siekiant išvengti akinimo pasukite
ratuką ? į reikiamą padėtį.
0 = priekinės sėdynės užimtos
1 = visos sėdynės užimtos

2 = visos sėdynės užimtos ir
pakrautas bagažinės skyrius

3 = vairuotojo sėdynė užimta ir
pakrautas bagažinės skyrius.

Priekiniai žibintai
važiuojant į užsienį
Asimetrinės priekinių žibintų šviesos
pagerina matomumą kelkraštyje
keleivio pusėje.
Tačiau važiuojant automobiliu šalyse,
kuriose eismas yra priešingoje kelio
pusėje, sureguliuokite priekinius
žibintus taip, kad jie neakintų priešais
atvažiuojančių automobilių.
Priekinius žibintus reikia sureguliuoti
tech. aptarnavimo dirbtuvėse.

Avariniai žibintai

Valdomi ¨ mygtuku.
Suveikus oro pagalvėms, avariniai
žibintai įsijungs automatiškai.
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Posūkio ir persirikiavimo
signalai

svirtį į viršų = dešinysis indikatorius
svirtį į
apačią

= kairysis indikatorius

Jeigu svirtis nukreipiama už
pasipriešinimo taško, indikatorius
įsijungia nuolat. Kai vairas
atitraukiamas atgal, indikatoriai
automatiškai išsijungia.
Trims blykstelėjimams, pvz.,
pakeičiant eismo juostą, svirtį reikia
paspausti iki pasipriešinimo, o tada
atleisti.

Nulenkite svirtį iki pasipriešinimo ir
palaikykite, tada indikatorius degs
ilgiau.
Pastumdami svirtį į pradinę padėtį,
išjunkite indikatorių rankiniu būdu.

Priekiniai rūko žibintai

Valdoma > mygtuku.

Užpakaliniai rūko žibintai

Valdoma r mygtuku.
Šviesų jungiklį nustatykite į Auto
padėtį: įjungus užpakalinį rūko
žibintą, priekiniai žibintai įsijungs
automatiškai.
Šviesų jungiklį nustatykite į
padėtį 8: užpakalinį rūko žibintą
įjungti galima tik su priekiniais rūko
žibintais.
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Stovėjimo žibintai

Pastačius automobilį, galima įjungti
vienos pusės stovėjimo šviesas
priekyje ir gale:
1. Išjunkite degimą.
2. Posūkio signalo svirtį pastumkite į

viršų iki galo (dešinysis stovėjimo
žibintas) ar į apačią (kairysis
parkavimo žibintas).

Patvirtinama signalu ir atitinkamu
kontroliniu posūkio signalo
indikatoriumi.

Atbulinės eigos žibintai
Atbulinės eigos žibintai ima šviesti
įjungus uždegimą ir atbulinės eigos
pavarą.

Aprasoję žibintų dangteliai
Žibintų korpusai gali trumpam
aprasoti iš vidaus, kai lauke drėgna ir
šalta, lyja ar po automobilio plovimo.
Drėgmė pasišalins savaime, įjungus
priekinius žibintus.

Salono apšvietimas
Prietaisų skydelio
apšvietimo valdymas

Kai yra įjungtos išorinės šviesos
galima reguliuoti toliau išvardintų
šviesų ryškumą:
■ Prietaisų skydelio apšvietimas
■ Informacijos ekranas
■ Apšviečiami jungikliai ir valdymo

elementai
Pasukite ratuką A ir laikykite tol, kol
pasieksite norimą ryškumą.
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Vidaus apšvietimas
Plafono apšvietimas

Įlipant ir išlipant iš automobilio
automatiškai įsijungs plafono
lemputė, o po uždelsimo išsijungs. Ji
įsijungia trumpam laikui, net iš
užvedimo spynelės ištraukus raktą.
Valdykite svirtiniu jungikliu:
w = automatinis

įjungimas ir
išjungimas

spauskite u = visada įjungta
spauskite v = visada išjungta

Skaitymo šviesa

Valdoma su s ir t mygtukais.

Saulės skydelio
apšvietimas
Šviečia, kai dangtis yra atidarytas.

Apšvietimo savybės
Įlipimo apšvietimas
Apšvietimas po atrakinimo
Priekiniai žibintai, šoniniai žibintai,
galiniai žibintai ir vidaus apšvietimas
įsijungs trumpam, automobilį
atrakinus nuotolinio valdymo pultu. Ši
funkcija palengvina automobilio
vietos nustatymą, kai yra tamsu.
Apšvietimas išsijungs nedelsiant,
užvedimo spynelę pasukus į priedų
padėtį. Pradžia 3 18
Šios funkcijos įjungimą arba
išjungimą pakeisti galima Settings
(nustatymai) meniu informacijos
ekrane. Automobilio pritaikymas
3 92.
Šiuos nustatymus išsaugoti galima
naudojantis mygtuku 3 24.

Įlipimo apšvietimas
Šios šviesos įsijungs papildomai, kai
atidarytos vairuotojo durys:
■ Kai kurie jungikliai
■ Kai kurios vidaus šviesos
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Išlipimo apšvietimas
Palikus automobilį, priekiniai žibintai,
šoniniai žibintai ir užpakaliniai žibintai
apšviečia kelią nustatytą laiką.

Įjungimas
Įjungti arba išjungti šią funkciją ir
nustatyti apšvietimo trukmę galima
Settings (nustatymai) meniu
informacijos ekrane. Automobilio
pritaikymas 3 92.
Šiuos nustatymus išsaugoti galima
naudojantis mygtuku 3 24.
1. Išjunkite degimą.
2. Ištraukite užvedimo raktą.

3. Atidarykite vairuotojo duris.
4. Patraukite posūkio signalo svirtį.
5. Uždarykite vairuotojo duris.

Jei vairuotojo durys nebus uždarytos,
šviesos užges po dviejų minučių.
Apšvietimas bus išjungtas nedelsiant,
jei posūkio signalo svirtis bus
patraukta, kai atidarytos vairuotojo
durelės.

Akumuliatoriaus apsauga
nuo išsikrovimo
Salono apšvietimo įjungimas
Siekiant išvengti akumuliatoriaus
išsikrovimo, kai degimas išjungtas, po
tam tikro laiko kai kurios salono
apšvietimo lemputės bus išjungtos
automatiškai.



108 Informacijos ir pramogų sistema

Informacijos ir
pramogų sistema

Įvadas ........................................ 108
Radijas ....................................... 131
Kompaktinių diskų grotuvas ....... 144
AUX įvesties .............................. 150
USB prievadas ........................... 152
„Bluetooth“ muzika ..................... 155
Skaitmeninis nuotraukų rėmelis . 158
Navigacija .................................. 161
Kalbos atpažinimas ................... 201
Telefonas ................................... 207

Įvadas
Bendra informacija
Informacijos ir pramogų sistema
aprūpina jus moderniausia
automobiline informacijos ir pramogų
sistema.
AM ir FM radijo bangų diapazonuose
radijas parengtas įrašyti dvylika
automatiškai priskiriamų radijo stočių.
Be to, dar 36 kanalus galima nustatyti
rankiniu būdu (nepriklausomai nuo
diapazono).
Naudojantis integruotu garso grotuvu
galima klausytis garso kompaktinių
diskų ir MP3 / WMA kompaktinių
diskų.
Be to, prie informacijos ir pramogų
sistemos jūs galite prijungti išorines
duomenų laikmenas, pvz., „iPod“,
MP3 grotuvą ar USB atmintinę (ne
CD 300) arba nešiojamąjį
kompaktinių diskų grotuvą kaip
papildomus garso šaltinius.

Skaitmeninis garso procesorius
pateikia keletą iš anksto nustatytų
vienodintuvo režimų, kurie skirti
garsui optimizuoti.
Navigacijos sistema (tik „Navi 600“)
su dinaminio maršruto planavimo
funkcija patikimai parodys kelią tiesiai
iki kelionės tikslo ir, jei norėsite,
automatiškai išvengs eismo spūsčių ir
kitų eismo problemų.
Papildomai informacijos ir pramogų
sistema gali būti valdoma vaire
esančiais valdikliais.
Informacijos ir pramogų sistemoje
gali būti papildomai įdiegtas mobiliojo
telefono portalas.
Puikiai apgalvotas valdymo elementų
dizainas, aiškus ekranas ir
daugiafunkcinė MENU rankenėlė
leidžia jums lengvai ir intuityviai
valdyti sistemą.
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Svarbi informacija apie
eksploatavimą ir eismo
saugumą

9 Perspėjimas

Informacinę pramoginę sistemą
reikia naudoti taip, kad visada būtų
saugu vairuoti automobilį. Jei
dvejojate, sustabdykite automobilį
ir informacinės pramoginės
sistemos valdymo veiksmus
atlikite, kai automobilis stovi.

9 Perspėjimas

Navigacijos sistemos (tik "Navi
600") naudojimas neatleidžia
vairuotojo nuo atsakomybės už
tinkamą elgesį ir budrumą kelyje.
Visada būtina vadovautis
galiojančiomis kelių eismo
taisyklėmis.
Įrašus (pvz., adresus) įveskite tik
automobiliui stovint.

Jeigu navigacijos nuoroda
prieštarauja kelių eismo
taisyklėms, vadovaukitės kelių
eismo taisyklėmis.

9 Perspėjimas

Kai kuriose vietovėse vienpusio
eismo gatvės ir kiti keliai bei
įvažiavimai (pvz., pėsčiųjų zonos),
į kuriuos jums negalima sukti,
žemėlapyje nėra pažymėti.
Tokiose vietovėse informacijos ir
pramogų sistema gali pateikti
įspėjimą, kurį reikės priimti.
Ypatingą dėmesį atkreipti reikia į
vienpusio eismo gatves, kelius ir
įvažiavimus, į kuriuos jums
negalima sukti.

Radijo transliacijų priėmimas
Radijo transliacijas gali trikdyti statinė
elektra, triukšmas, iškraipymas ar
transliacijos praradimas dėl
■ atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo,
■ panašių signalų priėmimo dėl

trukdžių ir,
■ kliūčių.

Atbaidymo nuo vagystės
funkcija
Informacijos ir pramogų sistemoje
įrengta elektroninė apsaugos
sistema, skirta atbaidyti nuo
vagystės.
Dėl to informacijos ir pramogų
sistema veikia tik jūsų automobilyje ir
nėra naudinga vagiui.
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Valdymo elementų apžvalga
„Navi 600“
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Trumpas paspaudimas:
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8 TP ....................................... 139
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11 AS ....................................... 132

Automatinės atminties
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Ilgas paspaudimas: stotis
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Pasukite: pažymėkite
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nustatykite skaitines
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16 Paieška pirmyn ................... 131

Radijas: paieška pirmyn ...... 131

CD/MP3/WMA: takeliai
praleidžiami pirmyn ............. 146

17 MUTE .................................. 119

Įjungiamas / išjungiamas
nutildymas ........................... 119

18 CD/MP3/WMA ..................... 151

Paleidimas / paleidimas po
pauzės ................................ 151

19 CD/AUX .............................. 151

Pradedamas kompaktinio
disko arba MP3 grojimas
arba pakeičiamas garso
šaltinis ................................. 151

20 BAND .................................. 131

Įjungiamas radijas arba
pakeičiamas radijo bangų
diapazonas ......................... 131

21 Paieška atgal ...................... 131

Radijas: paieška atgal ......... 131

CD/MP3/WMA: takeliai
praleidžiami atgal ................ 146

22 Kompaktinio disko anga ...... 146
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CD 400
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nustatykite skaitines
reikšmes ............................. 120
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nustatytą reikšmę; įjunkite
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CD 300
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4 Įjungiamas / išjungiamas

nutildymas ........................... 119
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Naudojimas
Valdymo elementai
Informacijos ir pramogų sistema
valdoma naudojantis funkciniais
mygtukais, daugiafunkcinėmis
rankenėlėmis ir ekrane rodomu
meniu.
Įvestys atliekamos papildomai
naudojantis:
■ centriniu valdymo įrenginiu

prietaisų skydelyje 3 110
■ valdikliais ant vairo 3 110

Informacijos ir pramogų
sistemos įjungimas ir išjungimas
Spustelėkite X rankenėlę. Po
informacijos ir pramogų sistemos
įjungimo suaktyvinamas vėliausiai
pasirinktas šaltinis.

Automatinis išjungimas
Jei informacijos ir pramogų sistema
buvo įjungta X rankenėle, esant
išjungtam uždegimui, ji bus išjungta
automatiškai po 30 minučių.

Garso nustatymas
Pasukite X rankenėlę. Dabartinis
parametras rodomas ekrane.
Įjungus informacijos ir pramogų
sistemą, paskiausias garsumo lygis
nustatomas tuo atveju, jei šis
garsumo lygis yra mažesnis už
didžiausią įjungimo garsumo lygį.
Šie gali būti nustatyti atskirai:
■ didžiausias įjungimo garsumas
3 128

■ eismo pranešimų garsumas
3 128

■ navigacijos pranešimų garsumas
(tik „Navi 600“) 3 162.

Greitį kompensuojantis garsumas
Kai suaktyvintas greitį
kompensuojantis garsumas 3 128,
garsumas pritaikomas automatiškai
taip, kad važiuojant būtų
kompensuotas kelio ir vėjo triukšmas.

Garso nutildymas
Paspauskite MUTE mygtuką, kad
nutildytumėte garso šaltinius.

Norėdami išjungti garso nutildymą:
dar kartą pasukite X rankenėlę arba
dar kartą paspauskite MUTE
mygtuką.

Garsumo ribojimas esant aukštai
temperatūrai
Esant labai aukštai temperatūrai
automobilio salone, informacijos ir
pramogų sistema apriboja didžiausią
reguliuojamą garsumą. Jei reikia,
garsumas sumažinamas
automatiškai.

Veikimo režimai

Radijas
Paspausdami BAND mygtuką,
atidarykite pagrindinį radijo meniu
arba perjunkite iš vieno radijo bangų
diapazono į kitą.
Paspausdami MENU rankenėlę,
atidarykite antrinį meniu su
parinktimis, skirtomis stoties
pasirinkimui.
Išsamus radijo funkcijų aprašymas
pateiktas 3 131.
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Muzikos grotuvas
Spauskite CD/AUX mygtuką,
norėdami atidaryti CD, USB, iPod
arba AUX meniu (jei įmanoma) arba
perjungti šiuos meniu.
Paspausdami MENU rankenėlę,
atidarykite antrinį meniu su
parinktimis takeliui pasirinkti.
Išsamus aprašymas:
■ Kompaktinių diskų grotuvo

funkcijos 3 146
■ AUX įvesties funkcijos 3 151
■ USB prievado funkcijos (ne su CD

300) 3 152

Navigacija
(tik „Navi 600“)
Spustelėkite mygtuką NAV, kad būtų
pateiktas žemėlapis su teritorija
aplink automobilio buvimo vietą.
Paspausdami MENU rankenėlę,
atverkite navigacijos pagrindinį
meniu.
Išsamus navigacijos sistemos
funkcijų aprašymas pateiktas 3 162.

Pagrindiniai veiksmai
MENU rankenėlė
MENU rankenėlė yra pagrindinis
meniu valdymo elementas.
Pasukite
■ norėdami pažymėti meniu parinktį
■ CD 300: norėdami atvaizduoti

meniu parinktį
■ norėdami nustatyti skaitinę reikšmę
Spauskite
■ norėdami pasirinkti arba suaktyvinti

pažymėtą parinktį
■ CD 300: norėdami pasirinkti arba

suaktyvinti rodomą parinktį
■ norėdami patvirtinti nustatytą

reikšmę
■ norėdami įjungti/išjungti sistemos

funkciją

BACK mygtukas
Spustelėkite mygtuką, norėdami:
■ uždaryti meniu
■ grįžti iš antrinio meniu į aukštesnį

meniu lygį
■ ištrinti paskutinį simbolių sekos

simbolį
Nuspauskite mygtuką kelioms
sekundėms, norėdami ištrinti visą
įrašą.

Meniu veikimo pavyzdžiai

Pavyzdžiai, susiję su „Navi 600“
Parinkties pasirinkimas
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Pasukdami MENU rankenėlę,
perkelkite žymeklį (= spalvotas fonas)
ties norima parinktimi.
Paspausdami MENU rankenėlę,
pasirinkite pažymėtą parinktį.
Antriniai meniu
Rodyklė dešiniajame meniu kampe
nurodo, kad po parinkties pasirinkimo
bus atidarytas antrinis meniu su
papildomomis parinktimis.
Parametro suaktyvinimas

Pasukdami MENU rankenėlę,
pažymėkite norimą parametrą.

Paspausdami MENU rankenėlę,
suaktyvinkite parametrą.
Reikšmės nustatymas

Pasukdami MENU rankenėlę,
pakeiskite esamą parametro reikšmę.
Paspausdami MENU rankenėlę,
patvirtinkite nustatytą reikšmę.

Funkcijos įjungimas ir išjungimas

Pasukdami MENU rankenėlę,
pažymėkite norimą įjungti arba
išjungti funkciją.
Paspausdami MENU rankenėlę,
perjunkite On (Įjungta) ir Off
(Išjungta) parametrus.
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Simbolių sekos įvedimas

Kaip įvesti ženklų sekas, pvz., kelių
pavadinimus ar namų numerius:
Pasukdami MENU rankenėlę,
pasirinkite norimą simbolį.
Paskutinį simbolių sekos simbolį
galima ištrinti naudojantis BACK
mygtuku. Nuspaudus ir palaikius
BACK mygtuką, ištrinamas visas
įrašas.
Paspausdami MENU rankenėlę,
patvirtinkite pasirinktą simbolį.

Pavyzdžiai, susiję su CD 400
Parinkties pasirinkimas

Pasukdami MENU rankenėlę,
perkelkite žymeklį (= spalvotas fonas)
ties norima parinktimi.
Paspausdami MENU rankenėlę,
pasirinkite pažymėtą parinktį.
Antriniai meniu
Rodyklė dešiniajame meniu kampe
nurodo, kad po parinkties pasirinkimo
bus atidarytas antrinis meniu su
papildomomis parinktimis.

Parametro suaktyvinimas

Pasukdami MENU rankenėlę,
pažymėkite norimą parametrą.
Paspausdami MENU rankenėlę,
suaktyvinkite parametrą.



Informacijos ir pramogų sistema 123

Reikšmės nustatymas

Pasukdami MENU rankenėlę,
pakeiskite esamą parametro reikšmę.
Paspausdami MENU rankenėlę,
patvirtinkite nustatytą reikšmę.

Funkcijos įjungimas ir išjungimas

Pasukdami MENU rankenėlę,
pažymėkite norimą įjungti arba
išjungti funkciją.
Paspausdami MENU rankenėlę,
perjunkite On (įjungta) ir Off
(išjungta) parametrus.

Pavyzdžiai, susiję su CD 300
Meniu punktai ir simboliai

Aukštyn ir žemyn nukreiptos rodyklės
1 reiškia, kad suaktyvintas
aukščiausias meniu lygis.
Suaktyvintame meniu galimos
papildomos parinktys.
Pasukdami MENU rankenėlę,
atvaizduokite papildomas suaktyvinto
meniu parinktis.
Rodyklė kampu 2 reiškia: galimas
antrinis meniu su papildomomis
parinktimis.
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Paspausdami MENU rankenėlę,
pasirinkite rodomą parinktį ir
atidarykite susijusį antrinį meniu.
Rodyklė į dešinę 3 reiškia: kad
suaktyvintas pirmasis antrinio meniu
lygis (dvi rodyklės = suaktyvintas
antrasis antrinio meniu lygis).
Rodyklė žemyn 4 reiškia:
suaktyvintame antriniame meniu
galimos papildomos parinktys.
Parametro suaktyvinimas

Paspausdami MENU rankenėlę,
atidarykite susijusį parametrų meniu.
Pasukdami MENU rankenėlę,
atvaizduokite norimą parametrą.

Paspausdami MENU rankenėlę,
suaktyvinkite parametrą.
Reikšmės nustatymas

Paspausdami MENU rankenėlę,
atidarykite susijusį parametrų meniu.
Pasukdami MENU rankenėlę,
pakeiskite esamą parametro reikšmę.
Paspausdami MENU rankenėlę,
patvirtinkite nustatytą reikšmę.

Funkcijos įjungimas ir išjungimas

Paspausdami MENU rankenėlę,
atidarykite susijusį parametrų meniu.
Pasukdami MENU rankenėlę,
pažymėkite On (įjungta) arba Off
(išjungta) parametrą.
Paspausdami MENU rankenėlę,
patvirtinkite pažymėtą parametrą.
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Tembro nustatymai
„Navi 600“
Tembro parametrų meniu tembro
charakteristikas kiekvienam radijo
bangų diapazonui ir kiekvienam
muzikos grotuvo šaltiniui galima
nustatyti skirtingai.

Paspausdami TONE mygtuką,
atidarykite pagrindinį tembro meniu.

Žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių
nustatymas

Pasirinkite Bass (Žemieji dažniai),
Middle (Viduriniai dažniai) arba
Treble (Aukštieji dažniai).
Pasirinktai parinkčiai nustatykite
norimą reikšmę.

Garso paskirstymo priekyje – gale
nustatymas

Pasirinkite Fader (Faderis).
Nustatykite norimą reikšmę.
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Garso paskirstymo dešinėje – kairėje
nustatymas

Pasirinkite Balance (Balansas).
Nustatykite norimą reikšmę.

„0“ arba „Off (Išjungta)“ nustatymas
individualiam parametrui
Pasirinkite norimą parinktį ir kelioms
sekundėms nuspauskite MENU
rankenėlę.

„0“ arba „Off (Išjungta)“ nustatymas
visiems parametrams
Nuspauskite ir palaikykite TONE
mygtuką kelias sekundes.

Tembro optimizavimas muzikos stiliui

Pasirinkite EQ (vienodintuvas)
(vienodintuvas).
Rodomos parinktys pateikia iš anksto
nustatytus žemųjų, vidurinių ir
aukštųjų dažnių lygio parametrus,
skirtus atitinkamam muzikos stiliui.
Pasirinkite reikiamą parinktį.

CD 300 / CD 400
Tembro parametrų meniu tembro
charakteristikas kiekvienam radijo
bangų diapazonui ir kiekvienam
muzikos grotuvo šaltiniui galima
nustatyti skirtingai.

Paspausdami TONE mygtuką,
atidarykite pagrindinį tembro meniu.
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Žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių
nustatymas

Pasirinkite Bass (žemi tonai):,
Midrange (vidutinis diapazonas):
arba Treble (aukšti tonai):.
Pasirinktai parinkčiai nustatykite
norimą reikšmę.

Garso paskirstymo priekyje – gale
nustatymas

Pasirinkite Fader (garso balansas):.
Nustatykite norimą reikšmę.

Garso paskirstymo dešinėje – kairėje
nustatymas

Pasirinkite Balance (balansas):.
Nustatykite norimą reikšmę.

„0“ nustatymas individualiam
nustatymui
Pasirinkite norimą parinktį ir kelioms
sekundėms nuspauskite MENU
rankenėlę.

„0“ arba „Off“ nustatymas visiems
parametrams
Nuspauskite ir palaikykite TONE
mygtuką kelias sekundes.
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Tembro optimizavimas muzikos stiliui

Pasirinkite EQ (vienodintuvas):
(vienodintuvas).
Rodomos parinktys pateikia iš anksto
nustatytus žemųjų, vidurinių ir
aukštųjų dažnių lygio parametrus,
skirtus atitinkamam muzikos stiliui.
Pasirinkite norimą parinktį.

Garsumo nustatymai
„Navi 600“

Maximum startup volume
(maksimalus garsas užvedimo metu)

Paspausdami CONFIG mygtuką,
atidarykite pagrindinį sistemos
parametrų meniu.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), tada Maximum startup
volume (maksimalus garsas
užvedimo metu).
Nustatykite norimą reikšmę.

Speed dependent volume (Nuo
greičio priklausomas garsumas)

Paspausdami CONFIG mygtuką,
atidarykite pagrindinį sistemos
parametrų meniu.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), tada Speed dependent
volume (Nuo greičio priklausomas
garsumas).
Garsumo priklausomybė nuo greičio
gali būti išjungta arba rodomame
meniu galima pasirinkti garsumo
pritaikymo lygį.
Pasirinkite reikiamą parinktį.
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Eismo pranešimų garsumas (TA)
Eismo pranešimų garsumą galima
didinti arba mažinti palyginus su
įprastu muzikos garsumu.

Paspausdami CONFIG mygtuką,
atidarykite pagrindinį sistemos
parametrų meniu.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), RDS options (RDS
parinktys) ir TA volume (TA garsas).
Nustatykite norimą reikšmę.

CD 300 / CD 400

Maximum startup volume
(maksimalus garsas užvedimo metu)

Paspausdami CONFIG mygtuką,
atidarykite pagrindinį sistemos
parametrų meniu.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), tada Maximum startup
volume (maksimalus garsas
užvedimo metu).
CD 300: pasirinkite Audio settings
(garso nustatymai), tada Start up
Volume (garsas užvedimo metu).
Nustatykite norimą reikšmę.

Speed compensated volume (greitį
kompensuojantis garsumas)

Paspausdami CONFIG mygtuką,
atidarykite pagrindinį sistemos
parametrų meniu.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), tada Auto volume
control (automatinis garso
reguliavimas).
CD 300: pasirinkite Audio settings
(garso nustatymai), tada Auto volume
control (automatinis garso
reguliavimas).
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Greitį kompensuojantis garsumas
gali būti išjungtas arba rodomame
meniu galima pasirinkti garso
pritaikymo lygį.
Pasirinkite norimą parinktį.

Eismo pranešimų garsumas (TA)
Eismo pranešimų garsumą galima
didinti arba mažinti palyginus su
įprastu muzikos garsumu.

Paspausdami CONFIG mygtuką,
atidarykite pagrindinį sistemos
parametrų meniu.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), RDS options (RDS
pasirinktys) ir TA volume (TA garsas).

CD 300: pasirinkite Audio settings
(garso nustatymai), RDS options
(RDS pasirinktys) ir TA volume (TA
garsas).
Garsumo padidinimui arba
sumažinimui nustatykite norimą
reikšmę.

Pritaikymas
(tik CD 400)
Įvairūs informacijos ir pramogų
sistemos nustatymai gali būti
išsaugoti atskirai kiekvienam
automobilio raktui (vairuotojui).

Atmintyje įrašyti nustatymai
Išimant automobilio raktelį iš
užvedimo spynelės, šie nustatymai
bus automatiškai išsaugoti naudotam
raktui:
■ paskutiniai garsumo parametrai;

vienas garsumo lygis visiems ne
telefono garso šaltiniams (radijui,
kompaktinių diskų grotuvui, AUX,
USB)

■ visos užprogramuotos radijo stotys

■ visi tembro nustatymai; kiekvienas
iš šių nustatymų atskirai išsaugomi
kiekvienam šių garso šaltinių (jei
įmanoma): AM, FM, kompaktinių
diskų grotuvui, AUX, USB

■ paskutinis suaktyvintas garso
šaltinis

■ paskutinė suaktyvinta radijo stotis
(atskirai kiekvienam diapazonui)

■ paskutinis suaktyvintas ekrano
režimas

■ paskutinė garso arba MP3 formato
kompaktinio disko arba keitimo
įrenginio padėtis (jei įmanoma)
įskaitant disko numerį, takelio
numerį, aplanką

■ dainų maišymo parametras
(kompaktinių diskų grotuvas)

■ TP būsenos (eismo programa)
parametras

■ žymeklio padėtis kiekvienam
ekrano meniu
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Pritaikymų įjungimas /
išjungimas
Paspausdami CONFIG mygtuką,
atidarykite pagrindinį sistemos
parametrų meniu.
Pasirinkite Vehicle settings
(transporto priemonės nustatymai),
tada Comfort settings (komforto
nustatymai).
Personalization by driver (pritaikymas
pagal vairuotoją) nustatykite On
(įjungta) arba Off (išjungta).

Radijas
Naudojimas
Valdymo mygtukai
Svarbiausi radijo valdymo mygtukai
yra šie:
■ BAND: įjungiamas radijas
■ t v: stoties paieška
■ AS: automatinio įrašymo sąrašai
■ FAV: parankinių sąrašai
■ 1...6: programavimo mygtukai
■ TP: eismo pranešimų paslauga
3 139

Radijo suaktyvinimas
Paspausdami BAND mygtuką,
atidarykite pagrindinį radijo meniu.
Bus priimama paskiausiai grota
stotis.

Dažnio diapazono pasirinkimas
Paspauskite BAND mygtuką vieną ar
kelis kartus, kad pasirinktumėte
pageidaujamą diapazoną.

Bus priimama paskiausiai tame
dažnio diapazone grota stotis.

Stočių paieška
Automatinė stočių paieška
Spustelėkite t arba v mygtuką,
kad būtų grojama kita atmintyje
išsaugota radijo stotis.

Rankinė stočių paieška

„Navi 600“
Nuspauskite t arba v mygtuką ir
palaikykite. Atleiskite mygtuką, kai
ekrane beveik bus pasiekti reikiamo
dažnio rodmenys.
Vykdoma paskesnės stoties, kurią
galima priimti, paieška ir surasta
stotis grojama automatiškai.

CD 300 / CD 400
Paspauskite mygtuką t arba v
kelioms sekundėms, kad būtų
pradėta kitos priimamos radijo stoties
paieška esamame dažnio diapazone.
Pasiekus reikiamą dažnį, stotis
pradedama groti automatiškai.
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Pastaba
Rankinė stočių paieška Jei radijas
neranda stoties, jis automatiškai
persijungs į tikslesnės paieškos lygį.
Jei radijas ir toliau neranda stoties,
bus nustatytas paskiausiai
suaktyvintas dažnis.
Pastaba
FM diapazonas: jei suaktyvinta RDS
funkcija, bus ieškoma tik RDS stočių
3 139, o jei suaktyvinta eismo
paslauga (TP), bus ieškoma tik
eismo informaciją transliuojančių
stočių 3 139.

Rankinė stočių paieška

FM diapazonas
Tik „Navi 600“: spauskite MENU
rankenėlę FM meniu atverti ir
pasirinkite Manual tuning FM
(rankinis FM reguliavimas).
Sukite MENU rankenėlę ir
iškylančiame dažnio lange
nustatykite optimalų transliacijos
priėmimo dažnį.

AM diapazonas
Sukite MENU rankenėlę ir
iškylančiame dažnio lange
nustatykite optimalų transliacijos
priėmimo dažnį.

Automatinio įrašymo
sąrašai
Stotis, kurių transliacijos geriausiai
priimamos dažnio diapazone, galima
surasti ir užprogramuoti automatiškai
su automatinio programavimo
funkcija.
„Navi 600“:

Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta.

CD 400:

Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta i.

Kiekviename diapazone yra 2
automatinio programavimo sąrašai
(AS 1, AS 2), o kiekviename iš jų
galima išsaugoti po 6 radijo stotis.
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Automatinis stočių
programavimas
Laikykite AS mygtuką nuspaustą tol,
kol bus parodytas automatinio
programavimo pranešimas.
12 stipriausią signalą transliuojančių
esamo dažnio diapazono stočių bus
išsaugotos 2 automatinio
programavimo sąrašuose.
Norėdami atšaukti automatinį
programavimą nuspauskite MENU
rankenėlę.

Rankinis stočių programavimas
Automatinio programavimo
sąrašuose stotis galima išsaugoti ir
rankiniu būdu.
Nustatykite pageidaujamą išsaugoti
stotį.
Spustelėkite AS mygtuką, kad
atidarytumėte automatinio
programavimo sąrašą arba
perjungtumėte kitą automatinio
programavimo sąrašą.
Norėdami išsaugoti radijo stotį sąrašo
pozicijoje: spauskite atitinkamą
stoties mygtuką 1...6, kol pasirodys
patvirtinimo pranešimas.

Pastaba
Rankiniu būdu išsaugotos stotys
automatinio programavimo metu yra
perrašomos naujomis stotimis.

Radijo stoties priėmimas
Spustelėkite AS mygtuką, kad
atidarytumėte automatinio
programavimo sąrašą arba
perjungtumėte kitą automatinio
programavimo sąrašą.
Spustelėkite vieną iš stoties mygtukų
1...6, kad atidarytumėte atitinkamos
sąrašo pozicijos stotį.

Mėgstamiausiųjų sąrašai
Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu
būdu galima išsaugoti
mėgstamiausiųjų sąrašuose.

„Navi 600“

Kiekviename mėgstamiausiųjų
sąraše galima išsaugoti po 6 stotis.
Galima nustatyti mėgstamiausiųjų
sąrašų skaičių (žr. toliau).
Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta.

Radijo stoties programavimas
Nustatykite pageidaujamą išsaugoti
stotį.
Spustelėkite FAV mygtuką, kad
atidarytumėte mėgstamiausiųjų
sąrašą arba perjungtumėte kitą
mėgstamiausiųjų sąrašą.
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Norėdami išsaugoti radijo stotį sąrašo
pozicijoje: spauskite atitinkamą
stoties mygtuką 1...6, kol pasirodys
patvirtinimo pranešimas.

Radijo stoties priėmimas
Spustelėkite FAV mygtuką, kad
atidarytumėte mėgstamiausiųjų
sąrašą arba perjungtumėte kitą
mėgstamiausiųjų sąrašą.
Spustelėkite vieną iš stoties mygtukų
1...6, kad atidarytumėte susietos
sąrašo pozicijos stotį.

Galimų mėgstamiausiųjų sąrašų
skaičiaus nustatymas

Paspauskite CONFIG mygtuką.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), tada Radio favourites
(mėgstamiausios radijo stotys).
Pasirinkite pageidaujamą galimų
mėgstamiausiųjų sąrašų skaičių.

CD 300 / CD 400

Kiekviename mėgstamiausiųjų
sąraše galima išsaugoti po 6 stotis.
Galima nustatyti mėgstamiausiųjų
sąrašų skaičių (žr. toliau).
CD 300: Mėgstamiausių sąrašų
skaičius nėra konfigūruojamas.

Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta i.

Radijo stoties programavimas
Nustatykite pageidaujamą išsaugoti
stotį.
Spustelėkite FAV mygtuką, kad
atidarytumėte mėgstamiausiųjų
sąrašą arba perjungtumėte kitą
mėgstamiausiųjų sąrašą.
Norėdami išsaugoti radijo stotį sąrašo
pozicijoje: spauskite atitinkamą
stoties mygtuką 1...6, kol pasirodys
patvirtinimo pranešimas.

Radijo stoties priėmimas
Spustelėkite FAV mygtuką, kad
atidarytumėte mėgstamiausiųjų
sąrašą arba perjungtumėte kitą
mėgstamiausiųjų sąrašą.
Spustelėkite vieną iš stoties mygtukų
1...6, kad atidarytumėte susietos
sąrašo pozicijos stotį.

Galimų mėgstamiausiųjų sąrašų
skaičiaus nustatymas
(ne CD 300)
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Paspauskite CONFIG mygtuką.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), tada Radio favourites
(mėgstamiausios radijo stotys).
Pasirinkite pageidaujamą galimų
mėgstamiausiųjų sąrašų skaičių.

Dažnio diapazono meniu
Papildomų parinkčių stočiai
pasirinkimas galimas naudojantis
konkretaus dažnio diapazono meniu.
Kai suaktyvintas pagrindinis radijo
meniu, nuspauskite MENU
rankenėlę, kad atidarytumėte
susijusio dažnio diapazono meniu.

Pastaba
Toliau pateikiami konkretūs FM
pavyzdžiai.

„Navi 600“

Favourites list (mėgstamiausių stočių
sąrašas)
Pasirinkite Favourites list
(mėgstamiausių stočių sąrašas).
Rodomos visos mėgstamiausių
sąraše išsaugotos stotys.

Pasirinkite reikiamą stotį.
Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta i.

Nustatymas rankiniu būdu
Aprašymą rasite pirmiau pateiktoje
temoje „Rankinis radijo stoties
derinimas“.

Stočių sąrašai
Pasirinkite AM station list (AM stoties
sąrašas) arba FM station list (FM
stoties sąrašas).
Rodomos visos esamoje priėmimo
zonoje priimamos AM/FM stotys.
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Pastaba
Jei prieš tai nebuvo sukurtas stočių
sąrašas, informacijos ir pramogų
sistema atliks automatinę stočių
paiešką.

Pasirinkite reikiamą stotį.
Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta i.

Stočių sąrašų atnaujinimas
Jei nebegalima priimti tam tikro
dažnio diapazono sąraše išsaugotų
stočių:
Pasirinkite atitinkamą komandą, kad
atnaujintumėte stočių sąrašą.

Prasidės stočių paieška. Pasibaigus
paieškai, bus grojama anksčiau
pasirinkta stotis.
Norėdami atšaukti stočių paiešką:
paspauskite MENU rankenėlę.
Pastaba
Jei atnaujinamas konkretaus
diapazono stočių sąrašas, taip pat
atnaujinamas ir atitinkamos
kategorijos sąrašas (jei įmanoma).

Svarbi informacija apie stočių sąrašų
atnaujinimą
Dvilypis informacijos ir pramogų
sistemos imtuvas nuolat atnaujina
stočių sąrašus fone. Tokiu būdu
užtikrinama, kad, pvz., stočių
sąrašuose visada būtų stotys, kurias
galima priimti vietiniame regione, kai
didžiąją kelionės dalį sudaro
važiavimas autostrada. Kadangi
automatiniam atnaujinimui reikia šiek
tiek laiko, visos galimos priimti stotys
negali būti pasirenkamos iš karto
viename stočių sąraše dėl staigaus
priėmimo zonos pasikeitimo. Tokiais
atvejais stočių sąrašų atnaujinimą

galima paspartinti, naudojantis
atitinkama komanda, skirta atnaujinti
stočių sąrašą.

Kategorijų sąrašai
Daugelis RDS stočių 3 139
transliuoja PTY, kuris nurodo
transliuojamos programos tipą (pvz.
žinios). Kai kurios stotys keičia PTY
kodą priklausomai nuo esamu metu
transliuojamo turinio.
Informacijos ir pramogų sistema
išsaugo šias stotis, surūšiuodama jas
pagal programos tipą atitinkamų
kategorijų sąrašuose.
Norėdami ieškoti nustatyto
programos tipo stoties: pasirinkite
dažnio diapazoną konkrečiai
kategorijų sąrašo parinkčiai.
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Bus rodomas esamu momentu
pasirenkamų programos tipų
sąrašas.
Pasirinkite pageidaujamą programos
tipą.
Rodomas stočių sąrašas, kurios
transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite reikiamą stotį.
Kategorijų sąrašas taip pat
atnaujinamas kartu su atitinkamo
dažnio diapazono konkrečių stočių
sąrašu.
Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta i.

CD 300 / CD 400

Favourites list (mėgstamiausių stočių
sąrašas)
Pasirinkite Favourites list
(mėgstamiausių stočių sąrašas).
Rodomos visos mėgstamiausių
sąraše išsaugotos stotys.
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Pasirinkite reikiamą stotį.
Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta i.

Stočių sąrašai
Pasirinkite AM stations list (AM stočių
sąrašas) arba FM stations list (FM
stočių sąrašas).
Rodomos visos esamoje priėmimo
zonoje priimamos AM/FM stotys.
Pastaba
Jei prieš tai nebuvo sukurtas stočių
sąrašas, informacijos ir pramogų
sistema atliks automatinę stočių
paiešką.

Pasirinkite reikiamą stotį.
Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta i.

Stočių sąrašų atnaujinimas
Jei nebegalima priimti tam tikro
dažnio diapazono sąraše išsaugotų
stočių:
Pasirinkite atitinkamą komandą, kad
atnaujintumėte stočių sąrašą.
CD 400: dvilypis informacijos ir
pramogų sistemos imtuvas nuolat
atnaujina FM stočių sąraše fone.
Rankinis atnaujinimas nereikalingas.

Prasidės stočių paieška. Pasibaigus
paieškai bus grojama paskiausiai
priimta stotis.
Norėdami atšaukti stočių paiešką
nuspauskite MENU rankenėlę.
Pastaba
Jei atnaujinamas konkretaus
diapazono stočių sąrašas, taip pat
atnaujinamas ir atitinkamos
kategorijos sąrašas (jei įmanoma).

Kategorijų sąrašai
Daugelis RDS stočių 3 139
transliuoja PTY, kuris nurodo
transliuojamos programos tipą (pvz.
žinios). Kai kurios stotys keičia PTY
kodą priklausomai nuo esamu metu
transliuojamo turinio.
Informacijos ir pramogų sistema
išsaugo šias stotis, surūšiuodama jas
pagal programos tipą atitinkamų
kategorijų sąrašuose.
Norėdami ieškoti nustatyto
programos tipo stoties: pasirinkite
dažnio diapazoną konkrečiai
kategorijų sąrašo parinkčiai.
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Bus rodomas esamu momentu
pasirenkamų programos tipų
sąrašas.
Pasirinkite pageidaujamą programos
tipą.
Rodomas stočių sąrašas, kurios
transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.
CD 300: bus vykdoma kitos
priimamos pasirinkto tipo stoties
paieška ir grojama ta stotis.
Kategorijų sąrašas taip pat
atnaujinamas kartu su atitinkamo
dažnio diapazono konkrečių stočių
sąrašu.
Pastaba
Esamuoju metu priimama stotis bus
pažymėta i.

Radijo duomenų sistema
(RDS)
RDS yra FM stočių paslauga, kuri
palengvina pageidaujamos stoties
paiešką ir jos transliacijos priėmimą
be trukdžių.

RDS privalumai
■ Ekrane vietoje transliacijos dažnio

rodomas stoties pavadinimas.
■ Įjungus stočių paiešką,

informacijos ir pramogų sistema
suderinama tik RDS stotims.

■ Su AF (alternatyvieji dažniai)
funkcija informacijos ir pramogų
sistema visada suderinama
geriausiam nustatytos stoties
transliacijos dažniui.

■ Priklausomai nuo priimamos
stoties informacijos ir pramogų
sistemos ekrane su radijo tekstu
gali būti rodoma, pavyzdžiui,
informacija apie esamą programą.
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„Navi 600“

RDS konfigūravimas
Norėdami atidaryti meniu RDS
konfigūravimui:
Paspauskite CONFIG mygtuką.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), tada RDS options (RDS
parinktys).

RDS įjungimas ir išjungimas
RDS nustatykite On (Įjungta) arba Off
(Išjungta).
Pastaba
Jei RDS funkcija išjungta, ji
automatiškai vėl įjungiama, kai
pakeičiama radijo stotis (naudojantis
paieškos funkcija arba
suprogramuotų stočių mygtuku).

Skirstymo regionais įjungimas ir
išjungimas
(RDS funkcija turi būti įjungta).

Kartais kai kurios RDS stotys
atskiruose regionuose skirtingais
dažniais transliuoja skirtingas
programas.
Regional (Regioninis) nustatykite On
(Įjungta) arba Off (Išjungta).
Alternatyvūs dažniai (AF)
pasirenkami tik su tomis pačiomis
regioninėmis programomis.
Jei skirstymo regionais funkcija
išjungta, alternatyvieji stočių dažniai
bus pasirenkami nepaisant regioninių
programų.
RDS teksto slinktis
Kai kurios RDS stotys naudoja eilutes
tam, kad nurodytų programos
pavadinimą bei papildomą
informaciją. Šiuo metu programos
pavadinimas yra paslėptas.
Siekiant išvengti papildomos
informacijos rodymo:
Nustatykite RDS-text scroll freeze
(RDS teksto slinkimo pristabdymas)–
On (Įjungta).
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Radijo tekstas
Jei suaktyvinta RDS funkcija ir RDS
stoties priėmimas, informacija apie
esamu metu priimamą programą ir
grojamą muzikos takelį laikinai bus
rodoma po programos pavadinimu.
Norėdami rodyti arba paslėpti
informaciją:
Radio text (radijo tekstas) nustatykite
On (Įjungta) arba Off (Išjungta).
TA volume (TA garsas)
Eismo pranešimų (TA) priėmimo
garsumą galima nustatyti iš anksto
3 128.
Eismo pranešimų paslauga
(TP = Traffic Programme (eismo
programa))
Eismo paslaugos stotys yra RDS
stotys, transliuojančios eismo
pranešimus.
Eismo pranešimų paslaugos
įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti arba išjungti
informacijos ir pramogų sistemos
eismo pranešimų laukimo funkciją:
Paspauskite TP mygtuką.

■ Jei eismo pranešimų paslauga
įjungta, [ ] ekrane rodoma juodai
(pilkai, jei eismo pranešimų
paslauga išjungta).

■ Bus priimamos tik eismo
pranešimus transliuojančios stotys.

■ Jei esama stotis nėra eismo
pranešimus transliuojanti stotis,
automatiškai bus pradėta vykdyti
kitos eismo pranešimus
transliuojančios radijo stoties
paieška.

■ Suradus eismo pranešimus
transliuojančią stotį, [TP] bus
rodoma ekrane juodai. Jei eismo
pranešimus transliuojanti stotis
nebus surasta, TP rodoma pilkai.

■ Eismo pranešimai transliuojami iš
anksto nustatytu TA garsumu
3 128.

■ Jei eismo pranešimų paslauga
įjungta, CD/MP3 grojimas bus
nutrauktas, kol bus priimamas
eismo pranešimas.

Tik eismo pranešimų klausymas
Įjunkite eismo pranešimų paslaugą ir
iki minimumo sumažinkite
informacijos ir pramogų sistemos
garsumą.
Eismo pranešimų blokavimas
Norėdami užblokuoti eismo
pranešimus pvz. CD/MP3 grojimo
metu:
Spauskite TP mygtuką arba MENU
rankenėlę pranešimui ekrane
atšaukti.
Eismo pranešimas bus nutrauktas,
tačiau eismo pranešimų paslauga liks
įjungta.
EON (išplėsta kitų tinklų paieška)
Su EON jūs galite klausytis eismo
pranešimų, net jei jūsų nustatyta
stotis pati netransliuoja eismo
pranešimų paslaugos. Jei tokia stotis
yra nustatyta, ji bus rodoma juodai
prie eismo pranešimų paslaugos
stočių TP.
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CD 300 / CD 400

RDS konfigūravimas
Norėdami atidaryti meniu RDS
konfigūravimui:
Paspauskite CONFIG mygtuką.
Pasirinkite Radio settings (radijo
nustatymai), tada RDS options (RDS
pasirinktys).
CD 300: Pasirinkite Audio settings
(garso nustatymai), tada RDS options
(RDS pasirinktys).

TA volume (TA garsas)
Eismo pranešimų (TA) priėmimo
garsumą galima nustatyti iš anksto
3 128.
RDS įjungimas ir išjungimas
Parinkčiai RDS nustatykite On
(įjungta) arba Off (išjungta).
Pastaba
Jei RDS funkcija išjungta, ji
automatiškai vėl įjungiama, kai
pakeičiama radijo stotis (naudojantis
paieškos funkcija arba
suprogramuotų stočių mygtuku).

Traffic announcement (TA)
(Pranešimas apie eismą (TA))

Norėdami ilgam įjungti arba išjungti
TA funkciją:
Parinkčiai Traffic announcement (TA)
(Pranešimas apie eismą (TA))
nustatykite On (įjungta) arba Off
(išjungta).
Skirstymo regionais įjungimas ir
išjungimas
(RDS funkcija turi būti įjungta).
Kartais kai kurios RDS stotys
atskiruose regionuose skirtingais
dažniais transliuoja skirtingas
programas.
Parinkčiai Regional (REG) (regioninis
(REG)) nustatykite On (įjungta) arba
Off (išjungta).
Alternatyvūs dažniai (AF)
pasirenkami tik su tomis pačiomis
regioninėmis programomis.
Jei skirstymo regionais funkcija
išjungta, alternatyvieji stočių dažniai
bus pasirenkami nepaisant regioninių
programų.
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RDS teksto slinktis
Kai kurios RDS stotys nerodo
programos pavadinimo ekrano
eilutėje, kad būtų parodyta papildoma
informacija.
Siekiant išvengti papildomos
informacijos rodymo:
RDS-Text scroll freeze (tekstinio
vaizdo fiksavimas) nustatykite On
(įjungta).
Radio text (radijo tekstas)
Jei suaktyvinta RDS funkcija ir RDS
stoties priėmimas, informacija apie
esamu metu priimamą programą ir
grojamą muzikos takelį laikinai bus
rodoma po programos pavadinimu.
Norėdami rodyti arba paslėpti
informaciją:
Parinkčiai Radio text (radijo tekstas)
nustatykite On (įjungta) arba Off
(išjungta).

Eismo pranešimų paslauga
(TP = Traffic Programme (eismo
programa))

Eismo paslaugos stotys yra RDS
stotys, transliuojančios eismo
pranešimus.
Eismo pranešimų paslaugos
įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti arba išjungti
informacijos ir pramogų sistemos
eismo pranešimų laukimo funkciją:
Paspauskite TP mygtuką.
■ Jei eismo pranešimų paslauga

įjungta, [ ] bus rodoma
pagrindiniame radijo meniu.

■ Bus priimamos tik eismo
pranešimus transliuojančios stotys.

■ Jei esama stotis nėra eismo
pranešimus transliuojanti stotis,
automatiškai bus pradėta vykdyti
kitos eismo pranešimus
transliuojančios radijo stoties
paieška.

■ Suradus eismo pranešimus
transliuojančią stotį, [TP] bus
rodoma pagrindiniame radijo
meniu.

■ Eismo pranešimai transliuojami iš
anksto nustatytu TA garsumu
3 128.

■ Jei eismo pranešimų paslauga
įjungta, CD/MP3 grojimas bus
nutrauktas, kol bus priimamas
eismo pranešimas.

Tik eismo pranešimų klausymas
Įjunkite eismo pranešimų paslaugą ir
iki minimumo sumažinkite
informacijos ir pramogų sistemos
garsumą.
Eismo pranešimų blokavimas
Norėdami užblokuoti eismo
pranešimus pvz. CD/MP3 grojimo
metu:
Spauskite TP mygtuką arba MENU
rankenėlę pranešimui ekrane
atšaukti.
Eismo pranešimas bus nutrauktas,
tačiau eismo pranešimų paslauga liks
įjungta.
EON (išplėsta kitų tinklų paieška)
Su EON jūs galite klausytis eismo
pranešimų, net jei jūsų nustatyta
stotis pati netransliuoja eismo
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pranešimų paslaugos. Jei tokia stotis
yra nustatyta, ji bus rodoma juodai
prie eismo pranešimų paslaugos
stočių TP.

Kompaktinių diskų
grotuvas
Bendra informacija
„Navi 600“
Informacijos ir pramogų sistemos
kompaktinių diskų grotuvas gali groti
garso ir MP3/WMA kompaktinius
diskus.

Svarbi informacija apie muzikinius ir
MP3/WMA kompaktinius diskus

Įspėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą
negalima dėti DVD, 8 cm
skersmens kompaktinių plokštelių
ar neįprastos formos kompaktinių
plokštelių.
Negalima ant kompaktinių arba
DVD plokštelių klijuoti lipdukų.
Tokios plokštelės gali įstrigti
kompaktinių plokštelių įrenginyje ir

sugadinti jį. Tokiu atveju bus
reikalingas brangus įrenginio
pakeitimas.

■ Kompaktiniai garso diskai su
apsauga nuo kopijavimo,
nesuderinami su kompaktinių
garso plokštelių standartu, gali būti
grojami netinkamai arba visai
negrojami.

■ Jūsų pačių įrašyti CD-R ir CD-RW
diskai yra labiau pažeidžiami dėl
blogos priežiūros, nei pramoniniu
būdu įrašyti kompaktiniai diskai.
Būtina užtikrinti tinkamą, ypač jūsų
pačių įrašytų CD-R ir CD-RW diskų,
priežiūrą; žr. toliau.

■ Jūsų pačių įrašyti CD-R ir CD-RW
diskai gali būti grojami netinkamai
arba visai negrojami.

■ Mišraus režimo kompaktiniuose
diskuose (garso ir duomenų pvz.
MP3 derinys) bus atpažįstami ir
grojami tik garso takeliai.

■ Venkite palikti pirštų atspaudus, kai
keičiate kompaktinius diskus.
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■ Išėmę iš muzikos grotuvo,
kompaktinius diskus iš karto
sudėkite į dėžutes, kad
apsaugotumėte nuo pažeidimų ir
užteršimo.

■ Nešvarumai ir skysčiai ant
kompaktinio disko gali užteršti
lęšiuką muzikos grotuvo viduje, o
tai sukelia gedimus.

■ Saugokite kompaktinius diskus nuo
karščio ir tiesioginių saulės
spindulių.

■ Duomenims, išsaugotiems MP3/
WMA kompaktiniame diske,
taikomi šie apribojimai:
Didž. aplankų struktūros gylis:
11 lygių.
Didžiausias MP3/WMA failų,
kuriuos galima išsaugoti, skaičius:
1000.
WMA failų su skaitmeninių teisių
valdymu (DRM) iš internetinių
muzikos parduotuvių groti
negalima.
WMA failus galima saugiai groti tuo
atveju, jei jie buvo sukurti naudojant

„Windows Media Player 8“ ar
naujesnę versiją.
Taikomi grojaraščių
plėtiniai: .m3u, .pls
Grojaraščio įrašai turi būti susijusių
takelių forma.

■ Šiame skyriuje nagrinėjamas tik
MP3 failų grojimas, nes veiksmai su
MP3 ir WMA failais yra identiški.
Įdėjus kompaktinį diską su WMA
failais, bus parodytas susijęs MP3
meniu.

CD 300 / CD 400
Informacijos ir pramogų sistemos
kompaktinių diskų grotuvas gali groti
garso ir MP3 arba WMA formato
kompaktinius diskus.

Svarbi informacija apie muzikinius ir
MP3/WMA kompaktinius diskus

Įspėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą
negalima dėti DVD, 8 cm
skersmens kompaktinių plokštelių
ar neįprastos formos kompaktinių
plokštelių.
Negalima ant kompaktinių arba
DVD plokštelių klijuoti lipdukų.
Tokios plokštelės gali įstrigti
kompaktinių plokštelių įrenginyje ir
sugadinti jį. Tokiu atveju bus
reikalingas brangus įrenginio
pakeitimas.

■ Galima naudoti toliau nurodytus
kompaktinių diskų formatus:
CD-ROM Mode 1 ir Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 ir
Form 2.

■ Galima naudoti toliau nurodytus
failų formatus:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo,
Joliet).



146 Informacijos ir pramogų sistema

MP3 ir WMA failai, įrašyti kitu
formatu, nei anksčiau minėti, gali
tinkamai negroti, o jų failų
pavadinimai ir katalogų
pavadinimai gali būti tinkamai
nerodomi.

Pastaba
ISO 13346 nedera. Įrašant
kompaktinę plokštelę, pvz., su
„Windows 7“, gali tekti rankiniu būdu
parinkti ISO 9660.

■ Kompaktiniai garso diskai su
apsauga nuo kopijavimo,
nesuderinami su kompaktinių
garso plokštelių standartu, gali būti
grojami netinkamai arba visai
negrojami.

■ Jūsų pačių įrašyti CD-R ir CD-RW
diskai yra labiau pažeidžiami dėl
blogos priežiūros, nei pramoniniu
būdu įrašyti kompaktiniai diskai.
Būtina užtikrinti tinkamą, ypač jūsų
pačių įrašytų CD-R ir CD-RW diskų,
priežiūrą. Skaitykite toliau.

■ Jūsų pačių įrašyti CD-R ir CD-RW
diskai gali būti grojami netinkamai
arba visai negrojami. Tokiais
atvejais tai ne įrangos gedimas.

■ Mišraus režimo kompaktiniuose
diskuose (įrašyti garso takeliai ir
suglaudinti failai pvz. MP3), garso
takelių dalį ir suglaudintų failų dalį
galima groti atskirai.

■ Venkite palikti pirštų atspaudus, kai
keičiate kompaktinius diskus.

■ Iškart po išėmimo iš kompaktinių
diskų grotuvo kompaktinius diskus
sudėkite į dėžutes, kad
apsaugotumėte nuo pažeidimų ir
nešvarumų.

■ Nešvarumai ir skysčiai ant
kompaktinio disko gali užteršti
lęšiuką kompaktinių diskų grotuvo
viduje, o tai sukelia gedimus.

■ Saugokite kompaktinius diskus nuo
karščio ir tiesioginių saulės
spindulių.

■ Duomenims, išsaugotiems MP3/
WMA kompaktiniame diske,
taikomi šie apribojimai:
Takelių skaičius: maks. 999.
Aplankų skaičius: maks. 255.
Aplankų struktūros gylis: maks.
64 lygiai (rekomenduojama: maks.
8 lygiai).

Grojaraščių skaičius: maks. 15.
Dainų skaičius grojaraštyje: maks.
255.
Taikomi grojaraščių
plėtiniai: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

■ Šiame skyriuje nagrinėjamas tik
MP3 failų grojimas, nes veiksmai su
MP3 ir WMA failais yra identiški.
Įdėjus kompaktinį diską su WMA
failais, bus parodytas susijęs MP3
meniu.

Naudojimas
„Navi 600“
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Kompaktinių diskų takelių grojimo
įjungimas
Įkiškite kompaktinį diską etikete į viršų
į kompaktinių diskų angą, kol diskas
bus įtrauktas.
Kompaktinis diskas bus paleistas
automatiškai ir bus rodomas Audio
CD (Kompaktinė plokštelė) arba
Audio MP3 (garso MP3) meniu.
Jei kompaktinis diskas jau įrenginyje,
o Audio CD (Kompaktinė plokštelė)
arba Audio MP3 (garso MP3) meniu
nėra suaktyvintas, atlikite toliau
nurodytus veiksmus:
Paspauskite CD/AUX mygtuką.
Audio CD (Kompaktinė plokštelė)
arba Audio MP3 (garso MP3) meniu
bus atidarytas, ir bus paleistas
kompaktinis diskas.
Priklausomai nuo garso ar MP3
kompaktiniame diske išsaugotų
duomenų, ekrane gali būti rodoma
skirtinga informacija apie kompaktinį
diską ir esamą muzikos takelį.
Jei Audio CD (Kompaktinė plokštelė)
arba Audio MP3 (garso MP3) meniu
neatsiranda, paspaudus CD/AUX

mygtuką, tai reiškia, kad kompaktinių
diskų angoje vis dar yra navigacijos
kompaktinis diskas. Paspauskite d
mygtuką kompaktiniam diskui išimti.

Takelio pasirinkimas
Pasukite MENU rankenėlę, norėdami
atvaizduoti visų kompaktinio disko
takelių sąrašą. Esamu metu grojamas
takelis pasirenkamas iš anksto.
Pasirinkite norimą takelį.

Perkėlimas prie ankstesnio ar
paskesnio takelio
Spustelėkite t arba v mygtuką
vieną ar kelis kartus.

Takelių paieška pirmyn arba atgal
Spustelėkite t arba v mygtuką,
tada dar kartą nuspauskite t arba
v mygtuką ir laikykite tol, kol bus
parodytas pageidaujamas takelis.

Prasukimas pirmyn arba atgal
Nuspauskite ir laikykite t arba v
mygtuką, kad esamame takelyje
persikeltumėte į priekį arba atgal.

Takelių pasirinkimas, naudojant
garso kompaktinio disko arba MP3
meniu
Kompaktinio disko grojimo metu

Paspausdami MENU rankenėlę
atidarykite susijusį garso kompaktinio
disko meniu.
Visų takelių grojimas atsitiktine
tvarka: nustatykite Shuffle songs
(RDM) (groti dainas atsitiktine tvarka
(RDM)) - On (Įjungta).
Norėdami pasirinkti takelį garso
kompaktiniame diske: pasirinkite
Track list (Kūrinių sąrašas), tada
pasirinkite pageidaujamą takelį.
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MP3 grojimo metu

Paspausdami MENU rankenėlę,
atidarykite susijusį MP3 meniu.
Visų takelių grojimas atsitiktine
tvarka: nustatykite Shuffle songs
(RDM) (groti dainas atsitiktine tvarka
(RDM)) - On (Įjungta).
Norėdami pasirinkti takelį iš aplanko
arba grojaraščio (jei yra): pasirinkite
Folders (katalogai) arba Playlists
(Grojaraščiai).
Pasirinkite aplanką arba grojaraštį,
tada pasirinkite pageidaujamą takelį.

Norėdami atvaizduoti meniu su
papildomomis parinktimis takeliams
ieškoti ir pasirinkti, pasirinkite Search
(Ieškoti).

Priklausomai nuo išsaugotų takelių
kiekio, paieškos procesas gali užtrukti
keletą minučių.
Pasirinkite paieškos parinktį, tada
pasirinkite pageidaujamą takelį.

Kompaktinio disko išėmimas
Paspauskite d mygtuką.
Kompaktinis diskas bus išstumtas iš
kompaktinių diskų angos.

Jei kompaktinis diskas nebus išimtas
po išstūmimo, po kelių sekundžių jis
vėl bus automatiškai įtrauktas.

CD 300 / CD 400

Kompaktinių diskų takelių grojimo
įjungimas
Paspauskite CD/AUX mygtuką ir
atidarykite kompaktinio disko arba
MP3 meniu.
Jei kompaktinių diskų grotuve yra
kompaktinis diskas, prasidės jo
atkūrimas.
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Priklausomai nuo garso ar MP3
kompaktiniame diske išsaugotų
duomenų, ekrane gali būti rodoma
skirtinga informacija apie kompaktinį
diską ir esamą muzikos takelį.

Kompaktinio disko įdėjimas
Kompaktinį diską etikete į viršų kiškite
į kompaktinio disko angą, kol jis bus
įtrauktas.
Pastaba
Įdėjus kompaktinį diską, ekrano
viršutinėje eilutėje parodomas
kompaktinio disko ženklas.

Įprasto lapo rodinio pakeitimas
(tik CD 300)
Garso kompaktinio disko ir MP3
grojimo metu: Paspauskite MENU
rankenėlę ir pasirinkite Default CD
page view (numatytasis kompaktinių
plokštelių puslapio vaizdas) arba
Default MP3 page view (numatytasis
MP3 puslapio vaizdas).
Pasirinkite norimą parinktį.

Aplanko lygio pakeitimas
(tik CD 300, MP3 grojimas)

Paspauskite g arba e mygtuką,
kad pakeistumėte į aukštesnį ar
žemesnį aplanko lygį.

Perkėlimas prie ankstesnio ar
paskesnio takelio
Spustelėkite t arba v mygtuką.

Prasukimas pirmyn arba atgal
Nuspauskite ir laikykite t arba v
mygtuką, kad esamame takelyje
persikeltumėte į priekį arba atgal.

Takelių pasirinkimas, naudojant
garso kompaktinio disko arba MP3
meniu
Kompaktinio disko grojimo metu

Paspausdami MENU rankenėlę
atidarykite susijusį garso kompaktinio
disko meniu.
Visų takelių grojimas atsitiktine
tvarka: nustatykite Shuffle songs
(groti dainas atsitiktine tvarka) - On
(įjungta).
Norėdami pasirinkti takelį garso
kompaktiniame diske: pasirinkite
Tracks list (takelių sąrašas), tada
pasirinkite pageidaujamą takelį.
MP3 grojimo metu

Paspausdami MENU rankenėlę,
atidarykite susijusį MP3 meniu.
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Visų takelių grojimas atsitiktine
tvarka: nustatykite Shuffle songs
(groti dainas atsitiktine tvarka) - On
(įjungta).
Norėdami pasirinkti takelį iš aplanko
arba grojaraščio (jei yra): pasirinkite
Playlists/Folders (grojaraščiai /
katalogai).
Pasirinkite aplanką arba grojaraštį,
tada pasirinkite pageidaujamą takelį.
Pastaba
Muzikinius duomenis galėsite
pasirinkti iš Playlists/Folders
(grojaraščiai / katalogai), jei
kompaktinėje plokštelėje yra ir
muzikiniai, ir MP3 duomenys.

Norėdami atvaizduoti meniu su
papildomomis parinktimis takeliams
ieškoti ir pasirinkti, pasirinkite Search
(paieška). Kokios parinktys galimos,
priklauso nuo duomenų, išsaugotų
MP3 formato kompaktiniame diske.
Paieška kompaktiniame MP3 formato
diske gali užtrukti kelias minutes. Tuo
metu bus priimama paskiausiai grota
stotis.

Kompaktinio disko išėmimas
Paspauskite d mygtuką.
Kompaktinis diskas bus išstumtas iš
kompaktinių diskų angos.
Jei kompaktinis diskas nebus išimtas
po išstūmimo, po kelių sekundžių jis
vėl bus automatiškai įtrauktas.

AUX įvesties
Bendra informacija
Po dangteliu centrinėje konsolėje yra
AUX lizdas, skirtas išorinių įrenginių
prijungimui.
„Navi 600“:

CD 300 / CD 400:
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Pastaba
Lizdas visada turi būti laikomas
švarus ir sausas.

Pavyzdžiui, prie AUX įvesties galima
prijungti kompaktinių diskų grotuvą su
3,5 mm kištuku.

Naudojimas
„Navi 600“

Paspauskite CD/AUX mygtuką vieną
ar kelis kartus, kad įjungtumėte AUX
režimą.
Prie AUX įvesties prijungtą garso
šaltinį valdyti galima tik naudojantis
garso šaltinio valdymo elementais.

CD 300 / CD 400

Paspauskite CD/AUX mygtuką vieną
ar kelis kartus, kad įjungtumėte AUX
režimą.
Prie AUX įvesties prijungtą garso
šaltinį valdyti galima tik naudojantis
garso šaltinio valdymo elementais.
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USB prievadas
Bendra informacija
„Navi 600“

Po dangteliu centrinėje konsolėje yra
USB lizdas, skirtas išorinių įrenginių
prijungimui.
Pastaba
Lizdas visada turi būti laikomas
švarus ir sausas.
Pastaba
Prieš nulenkdami centrinio valdymo
pulto dangtį patikrinkite, ar nebus
pažeistas USB įrenginys.

Prie USB prievado galima prijungti
MP3 grotuvą, USB laikmeną ar
„iPod“.
Šie įrenginiai valdomi naudojantis
informacijos ir pramogų sistemos
valdikliais bei meniu.
Pastaba
Informacijos ir pramogų sistema
dera ne su visų modelių MP3
grotuvais, USB ar "iPod" įrenginiais.

Svarbi informacija
MP3 grotuvas ir USB laikmenos
■ Prijungiami MP3 grotuvai ir USB

laikmenos turi atitikti USB „Mass
Storage Class“ specifikaciją (USB
MSC).

■ Palaikomi tik MP3 grotuvai ir USB
atmintinės, kurių talpa yra mažesnė
arba lygi 64 kB FAT16 / FAT32 failų
sistemoje.

■ Standieji diskai (HDD) nėra
palaikomi.

■ USB prievadai nepalaikomi.
■ Duomenims, išsaugotiems MP3

grotuve ar USB laikmenoje, taikomi
apribojimai:

Didž. aplankų struktūros gylis: 11
lygių.
Didžiausias MP3/WMA failų,
kuriuos galima išsaugoti, skaičius:
1000.
WMA failų su skaitmeninių teisių
valdymu (DRM) iš internetinių
muzikos parduotuvių groti
negalima.
WMA failus galima saugiai groti tuo
atveju, jei jie buvo sukurti naudojant
„Windows Media Player 8“ ar
naujesnę versiją.
Taikomi grojaraščių
plėtiniai: .m3u, .pls
Grojaraščio įrašai turi būti susijusių
takelių forma.
Sistemos atributo, turinčio
muzikinių duomenų, aplankų/failų
sistemai nustatyti negalima.
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CD 400

Po dangteliu centrinėje konsolėje yra
USB lizdas, skirtas išorinių įrenginių
prijungimui.
Pastaba
Lizdas visada turi būti laikomas
švarus ir sausas.
Pastaba
Jokiu būdu neprijunkite ilgesnės nei
70 mm USB laikmenos. Didesnio
ilgio įrenginys gali būti sugadintas,
nulenkiant porankį.

Šie įrenginiai gali būti prijungti prie
USB prievado:
■ „iPod“
■ „Zune“
■ „PlaysForSure“ prietaisas (PFD)
■ USB atmintinė
Šie įrenginiai valdomi naudojantis
informacijos ir pramogų sistemos
valdikliais bei meniu.
Pastaba
Informacijos ir pramogų sistema
palaiko ne visų modelių iPod, Zune,
PFD arba USB atmintines.

Išsaugotų garso failų
grojimas
„Navi 600“

MP3 grotuvas / USB laikmenos

Paspauskite CD/AUX mygtuką vieną
ar kelis kartus, kad įjungtumėte USB
režimą.
Prasidės USB įrenginyje esančių
muzikinių duomenų grojimas.
Per USB prijungti duomenų šaltinių
atliekami valdymo veiksmai yra
analogiški garso MP3 arba WMA
formato kompaktiniam diskui 3 146.
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„iPod“

Paspauskite CD/AUX mygtuką vieną
ar kelis kartus, kad įjungtumėte „iPod“
režimą.
Prasidės „iPod“ esančių muzikinių
duomenų grojimas.
Per „iPod“ prijungti duomenų šaltinių
atliekami pagrindiniai valdymo
veiksmai yra analogiški garso MP3
arba WMA formato kompaktiniam
diskui 3 146.
Toliau aprašomi tik papildomi /
skirtingi valdymo aspektai.

„iPod“ funkcijos

Priklausomai nuo išsaugotų
duomenų galimi įvairūs takelių
pasirinkimo ir grojimo būdai.
Paspauskite MENU rankenėlę, tada
pasirinkite Search (Ieškoti), kad
atvaizduotumėte galimas parinktis.
Paieška įrenginyje gali užtrukti kelias
sekundes.

CD 400

Paspauskite CD/AUX mygtuką vieną
ar kelis kartus, kad įjungtumėte USB
režimą.
Prasidės USB įrenginyje esančių
muzikinių duomenų grojimas.
Per USB prijungti duomenų šaltinių
atliekami pagrindiniai valdymo
veiksmai yra analogiški garso MP3
formato kompaktiniam diskui 3 146.
Toliau aprašomi tik papildomi /
skirtingi valdymo aspektai.
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Aprašomas tik USB atmintinės
valdymas ir ekrano langai. Kitų
įrenginių valdymas, pavyzdžiui,
„iPod“ arba „Zune“, daugeliu atvejų
yra toks pat.

Takelių pasirinkimas naudojant USB
meniu

Paspausdami MENU rankenėlę
atidarykite susijusį USB meniu.
Nuoseklus visų takelių grojimas:
pasirinkite Play all (groti viską).
Norėdami atvaizduoti meniu su
įvairiomis papildomomis parinktimis
takeliams ieškoti ir pasirinkti:
pasirinkite Search (paieška).

Paieška UBS įrenginyje gali užtrukti
kelias minutes. Tuo metu bus
priimama paskiausiai grota stotis.
Visų takelių grojimas atsitiktine
tvarka: nustatykite Shuffle songs
(Random) (maišyti dainas) (atsitiktine
tvarka)) - On (įjungta).
Esamo takelio kartojimas: nustatykite
Repeat (kartoti) - On (įjungta).

„Bluetooth“ muzika
Bendroji informacija
(tik CD 400 su „Bluetooth“ PDIM)
„Bluetooth" palaikomus garso
šaltinius (pvz., muzikos mobiliuosius
telefonus, MP3 grotuvus su
„Bluetooth" ir kt.), kurie palaiko
„Bluetooth“ muzikos protokolą A2DP,
galima prijungti prie informacijos ir
pramogų sistemos belaidžiu būdu.

Svarbi informacija
■ Prieš prijungiant „Bluetooth“

prietaisą prie informacijos ir
pramogų sistemos, jį reikia susieti
su sistema 3 156.

■ Informacijos ir pramogų sistemą
galima prijungti tik prie tų
„Bluetooth" įrenginių, kurie palaiko
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) versiją 1.2 arba
aukštesnę versiją.

■ „Bluetooth" įrenginys turi palaikyti
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) versiją 1.0 arba
aukštesnę versiją. Jei įrenginys
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nepalaiko AVRCP, informacijos ir
pramogų sistema galima reguliuoti
tik garsumą.

■ Prieš prijungdami „Bluetooth"
įrenginį prie informacijos ir
pramogų sistemos, susipažinkite
„Bluetooth" funkcijoms skirta
naudotojo instrukcija.

„Bluetooth“ muzikos
sąranka
Per meniu Bluetooth music setup
(„Bluetooth“ muzikos sąranka)
vykdomas „Bluetooth“ prietaisų
susiejimas su informacijos ir pramogų
sistema.

Meniu
Bluetooth music setup
(„Bluetooth“ muzikos sąranka)
suaktyvinimas
Norėdami suaktyvinti AUX, USB arba
„Bluetooth“ režimą, vieną arba kelis
kartus spsutelėkite mygtuką CD/
AUX.
Paspauskite rankenėlę MENU ir
pasirinkite Bluetooth setup
(„Bluetooth“ sąranka).

„Bluetooth" įrenginio suderinimas
Svarbi informacija
■ Automobiliui judant susiejimo

procesas būna išjungtas.
■ Su sistema galima susieti iki penkių

renginių.
■ Informacijos ir pramogų sistema

automatiškai jungiasi prie susietų
prietaisų sąrašo pirmo prietaiso.

■ Vienu metu prie informacijos ir
pramogų sistemos galima prijungti
tik vieną suderintą įrenginį.

■ Susieti paprastai reikia tik vieną
kartą, nebent būtų pakeista
susiejimo informacija arba
prietaisas būtų pašalintas.

Suderinimas
Pasirinkite Connect to new device
(prijungti prie naujo įrenginio).
Informacijos ir pramogų sistema
pateikia keletą klausimų, kad
nustatytų, kokio tipo „Bluetooth“
prietaisas yra susiejamas.
Nustačius „Bluetooth“ prietaisą reikia
pervesti į atradimo režimą (žr.
„Bluetooth“ prietaiso naudotojo
vadovą).
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Kai kuriems „Bluetooth“ prietaisams
susiejimui užbaigti gali reikėti PIN
kodo. „Bluetooth“ prietaiso sąraše
raskite prietaisą pavadinimu
GMusicConnect ir vykdykite prietaise
pateikiamas instrukcijas, kad
įvestumėte informacijos ir pramogų
sistemos pateiktą PIN kodą.

Susieto prietaiso prijungimas
Pasirinkite Select device (pasirinkti
įrenginį).
Rodomas dabar su informacijos ir
pramogų sistema suderintų
„Bluetooth" įrenginių sąrašas.
Pasirinkite pageidaujamą įrenginį.
Įrenginys prijungiamas prie
informacijos ir pramogų sistemos.
Jei šiuo metu prie informacijos ir
pramogų sistemos prijungtas kitas
„Bluetooth“ prietaisas, jis atjungiamas
nuo sistemos.

Suderinto įrenginio šalinimas
Pasirinkite Remove device (pašalinti
įrenginį).

Rodomas dabar su informacijos ir
pramogų sistema suderintų
„Bluetooth" įrenginių sąrašas.
Pasirinkite pageidaujamą įrenginį.
Įrenginys ištrinamas iš suderintų
įrenginių sąrašo.

Numatytojo PIN kodo keitimas

Pasirinkite Change default PIN (keisti
numatytąjį PIN).
Iš apibrėžtų PIN kodų pasirinkite
vieną arba nurodykite punktą Other
(kita), kad sukurtumėte naują PIN
kodą.

Kaip sukurti naują PIN kodą:
Pasirinkite Other (kita) ir nurodykite
pageidaujamą PIN kodo ilgį.
Po vieną skaitmenį surinkite
pageidaujamą PIN kodą.

Eksploatacija

Norėdami įjungti „Bluetooth“ režimą,
vieną arba kelis kartus spsutelėkite
mygtuką CD/AUX.
Pirmasis susietų „Bluetooth“ prietaisų
sąraše pateikiamas įrenginys 3 156
automatiškai prijungiamas (jei yra)
prie informacijos ir pramogų
sistemos.
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Informacija, kaip prijungti kitą susietą
„Bluetooth“ prietaisą 3 156.

Įrašų grojimas
Priklausomai nuo prijungto
„Bluetooth“ prietaiso:
■ muzika pradedama groti

automatiškai arba
■ muzika paleidžiama „Bluetooth“

prietaiso valdymo elementais.
Dabar „Bluetooth“ prietaise laikomos
muzikos grojimą galima valdyti per
informacijos ir pramogų sistemą,
naudojant mygtukus t, v ir r.

Peršokimas prie kito ar
ankstesnio įrašo
Spustelėkite t arba v mygtuką.

Prasukimas pirmyn arba atgal
Nuspauskite ir laikykite t arba v
mygtuką, kad esamame takelyje
persikeltumėte į priekį arba atgal.

Grojimo pristabdymas
Paspauskite r mygtuką.

Norėdami vėl pradėti groti, dar kartą
paspauskite mygtuką r. Skaitmeninis nuotraukų

rėmelis
Bendroji informacija
Naudojantis skaitmeninio nuotraukų
rėmelio funkcija (tik Navi 600 /
Navi 900), galima savo mėgstamus
paveikslėlius (ar nuotraukas) po
vieną rodyti informacijos ir pramogų
sistemos ekrane.
Jūs galite atsisiųsti savo mėgstamus
paveikslėlius iš USB įrenginio,
prijungto prie informacijos ir pramogų
sistemos USB prievado 3 152.
Į informacijos ir pramogų sistemos
atmintį galima įrašyti iki 10
paveikslėlių.
Paveikslėliai ekrane rodomi originaliu
kraštinių santykiu (rėmeliai (jei jų
reikia) būna juodos spalvos) ir
orientacija.

Svarbi informacija
■ Paveikslėliai, kuriuos norite

atsisiųsti, turi būti įrašyti į šakninį
USB įrenginio aplanką (pvz., „F:\“).



Informacijos ir pramogų sistema 159

■ Atsisiųsti pasiūloma tik pirmuosius
100 paveikslėlių (jie nuosekliai
surūšiuojami taip, kaip būna įrašyti
į USB įrenginio šakninį aplanką).

■ Dera tik JPEG standarto
paveikslėliai (failų plėtiniai, pvz.,
„.jpg“ arba „.jpeg“).
Pavyzdys: „F:\myPicture.jpg“, kur
„F:\“ yra USB įrenginio šakninis
aplankas.

■ Maksimali deranti paveikslėlio
skyra – 12 megapikselių.
Paveikslėliai, kurių skyra didesnė,
atsisiunčiant yra sumažinami.
Mažesnės skyros paveikslėliai
atsisiunčiant nepadidinami: jie
rodomi ekrano centre.

Naudojimas
Paveikslėlių atsisiuntimas ir
(arba) šalinimas
Prijunkite USB įrenginį su įrašytais
mėgstamais paveikslėliais (ar
nuotraukomis) prie informacijos ir
pramogų sistemos USB prievado
3 152.

Spustelėkite mygtuką CONFIG,
parinkite Display settings (Rodinio
nuostatos) ir tada nurodykite Picture
frame (Paveikslėlio rėmelis).
Pateikiamas toliau iliustruojamas
meniu.

Pasirinkite Add / Remove pictures
(Įtraukti / šalinti paveikslėlius), kad
atvertumėte toliau pateiktą meniu.

Meniu pateikiamas sąrašas su visų
paveikslėlių failų (žr. apribojimus,
apibūdintus pirmiau pateiktoje temoje
„Svarbi informacija“), rastų prijungto
USB įrenginio šakniniame aplanke,
pavadinimais.
Jei į informacijos ir pramogų sistemos
atmintį jau yra įrašytų paveikslėlių, šie
„senieji“ paveikslėliai meniu
pateikiami pirmiausia ir pažymimi
MEM (žr. iliustraciją toliau).
Jei norite pašalinti „senuosius“
paveikslėlius, turėsite prieš
atsisiųsdami naujus atšaukti „senųjų“
žymėjimą.
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Pasirinkite iki 10 paveikslėlių, kuriuos
norite atsisiųsti (įtraukti) į informacijos
ir pramogų sistemos atmintį arba
palikti įrašytus toje atmintyje.
Pasirinkite Confirm (patvirtinti), kad
pradėtumėte paveikslėlių atsiuntimą
ir (arba) šalinimą.
Pateikiamas pranešimas, kuriame
parodoma, kiek paveikslėlių ketinama
atsisiųsti ir (arba) pašalinti.
Jei ketinate pradėti atsisiuntimo ir
(arba) pašalinimo procedūrą,
pasirinkite Continue (Tęsti).

Paveikslėlių rodymas
Yra galimybė ekrane po vieną rodyti
informacijos ir pramogų sistemoje
laikomus paveikslėlius.
Spustelėkite mygtuką CONFIG,
parinkite Display settings (Rodinio
nuostatos), nurodykite Picture frame
(Paveikslėlio rėmelis) ir tada
pasirinkite Picture selection
(Paveikslėlių pasirinkimas).
Pateikiamas toliau iliustruojamas
meniu.

Pasirinkite paveikslėlį, kurį norite
parodyti ekrane.

Kelis kartus spustelėkite mygtuką
INFO, kol ekrane pasirodys šiuo metu
pasirinktas paveikslėlis.
Kad vėl parodytumėte numatytąjį
informacijos ir pramogų sistemos
meniu, nuspauskite bet kurį
informacijos ir pramogų sistemos
mygtuką.
Kol meniu Picture selection
(Paveikslėlių pasirinkimas) lieka
išrinktas paveikslėlis, jį galima bet
kada parodyti, spustelint mygtuką
INFO.
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Navigacija
Bendra informacija
Navigacijos sistema patikimai rodys
kelią tiesiai iki tikslo ir jums nereikės
skaityti žemėlapių, net jei visiškai
nesiorientuojate vietovėje.
Skaičiuojant maršrutą, įtraukiama ir
esama eismo situacija, jei
naudojamos dinaminės maršruto
nuorodos. Šiam tikslui informacijos ir
pramogų sistema eismo pranešimus
esamoje priėmimo zonoje priima per
RDS-TMC.
Navigacijos sistema negali, tačiau
atsižvelgia į eismo įvykius, eismo
taisykles, pakeistas iš anksto
neįspėjus, ir pavojus arba problemas,
kurios gali staiga iškilti (pvz. kelio
darbai).

Įspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas
neatleidžia vairuotojo nuo
atsakomybės už tinkamą, budrų
elgesį kelyje. Visada būtina

vadovautis susijusiomis kelių
eismo taisyklėmis. Jei navigacijos
nuoroda prieštarauja kelių eismo
taisyklėms, vadovaukitės kelių
eismo taisyklėmis.

Navigacijos sistemos veikimas
Automobilio padėtį ir judėjimą
navigacijos sistema aptinka jutikliais.
Nuvažiuotas atstumas nustatomas
pagal automobilio spidometro signalą
(alkūnių sukimosi judesiai pagal
girojutiklį). Padėtį nustato GPS
palydovai (visuotinė padėties
nustatymo sistema).
Palyginus jutiklių signalus su
skaitmeniniais žemėlapiais
žemėlapiais SD kortelėje, vietą
galima nustatyti maždaug 10 m
tikslumu.
Sistema veikia ir esant prastam GPS
signalo priėmimui, tačiau tuomet
padėties nustatymo tikslumas
sumažėja.
Įvedus tikslo adresą ar dominančias
vietas (artimiausia degalinė, viešbutis
ir pan.), maršrutas skaičiuojamas nuo
esamos vietos iki pasirinkto tikslo.

Maršruto patarimai pateikiami balsu ir
rodykle, taip pat spalvotame
žemėlapyje.

TMC eismo informacijos
sistema ir dinaminės maršruto
nuorodos
TMC eismo informacijos sistema iš
TMC radijo stočių priima visą esamą
eismo informaciją. Jei suaktyvintos
dinaminės maršruto nuorodos, ši
informacija įtraukiama skaičiuojant
bendrą maršrutą. Šio proceso metu
maršrutas planuojamas taip, kad būtų
išvengta eismo problemų, susijusių
su iš anksto pasirinktais kriterijais.
Jei eismo problema atsiranda esant
suaktyvintoms dinaminėms maršruto
nuorodoms, priklausomai nuo
išankstinio nustatymo atsiras
pranešimas apie maršruto pakeitimą.
TMC eismo informacija rodoma
maršruto nuorodų lange simboliais
arba detaliu tekstu TMC messages
(TMC pranešimai) meniu.
Kad galėtumėte naudoti TMC eismo
informaciją, susijusiame regione
sistema turi priimti TMC stotis.
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Dinaminės maršruto nuorodos veikia
tik, jei eismo informacija yra priimama
per TMC eismo informacijos sistemą.
Dinaminių maršruto nuorodų funkcija
meniu Navigation options
(navigacijos parinktys) gali būti
išjungta (žr. skyrių „Maršruto
nuorodos“ 3 187).

Žemėlapio duomenys
Visi reikalingi žemėlapio duomenys
yra laikomi SD kortelėje, pateiktoje su
informacijos ir pramogų sistema.
Išsamių žemėlapių SD kortelės
tvarkymo ir keitimo aprašymų rasite
skyriuje „Žemėlapiai“ 3 196

Naudojimas
Valdymo elementai
Svarbiausi specifiniai navigacijos
sistemos valdymo elementai yra
tokie:
NAV mygtukas: suaktyvinti
navigaciją; rodyti esamą vietą (jei
maršruto nuorodos neaktyvios);
rodyti apskaičiuotą maršrutą (jei
maršruto nuorodos aktyvios);

kaitalioti žemėlapį per visą langą,
rodyklių rodinį (jei maršruto nuorodos
aktyvios) ir padalintą rodinį, žr. temą
„Informacija ekrane“ toliau.
DEST mygtukas: atidaromas meniu
su parinktimis tikslui įvesti.
Aštuonkryptis jungiklis: stumdyti
navigacijos žemėlapio ekrano langą;
norėdami pasirinkti tikslą,
paspauskite norima kryptimi, kad
padėties linijos žemėlapyje susikirstų
virš tikslo.
RPT NAV mygtukas: pakartoti
paskutinį maršruto nuorodos
pranešimą.

Navigacijos sistemos
suaktyvinimas
Paspauskite NAV mygtuką.
Buvimo vietos žemėlapis rodomas
ekrane. Žr. toliau pateikiamą temą
„Informacija apie ekraną“.

Maršruto nuorodų pranešimai
Be ekrane pateikiamų vaizdinių
instrukcijų (žr. toliau pateikiamą temą
„Informacija apie ekraną“),
suaktyvinus maršruto nuorodas apie
jas pranešama balsu.
Maršruto nuorodų garsumo
išankstinis nustatymas: žr. toliau
pateikiamą temą „Navigacijos
sistemos nustatymas“.
Maršruto nuorodų garsumo
derinimas jų pranešimo metu: sukite
rankenėlę X.
Paskutinės praneštos maršruto
nuorodos kartojimas: spustelėkite
mygtuką RPT NAV.
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Informacija ekrane

Maršruto nuorodos neaktyvios

Jei maršruto nuorodos neaktyvios,
rodoma toliau pateikiama informacija:
■ Viršutinėje eilutėje: laikas, buvimo

vietos gatvės pavadinimas, lauko
temperatūra.

■ Esamos padėties adresas ir
geografinės koordinatės.

■ Vietovės aplink esamą padėtį
žemėlapio langas.

■ Žemėlapyje: buvimo vieta
pažymėta raudonu trikampiu.

Kompaso simbolis rodo šiaurės
kryptį.
Jei buvimo vietoje nepavyksta
priimti GPS signalo, po kompaso
ženklu rodomas perbrauktas „GPS“
ženklas.
Šiuo metu parinktas žemėlapio
mastelis (mastelio keitimas:
pasukite rankenėlę MENU).

Pastaba
Kaip persijungti į viso žemėlapio
rodinį: spustelėkite mygtuką NAV.

Maršruto nuorodų veikimas
Jei aktyvios maršruto nuorodos,
rodoma toliau išdėstyta informacija
(priklausomai nuo esamų Navigation
options (navigacijos parinktys)
nuostatų, žr. skyrių „Maršruto
nuorodos“ 3 187):

Informacija viršutinėje eilutėje

■ Laikas
■ Atstumas iki galutinio kelionės

tikslo
■ Atvykimo laikas arba kelionės

laikas
■ Lauko temperatūra
Informacija rodyklių ekrane
■ Didelė rodyklė nurodo sektiną

kryptį.
■ Maža rodyklė nurodo dar kitą (po

sekančios) važiavimo instrukciją.
■ Atstumas iki kito susikirtimo.
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■ Gatvės, vedančios esamos gatvės
kryptimi.

■ Po rodyklės simboliu: dabartinės
krypties gatvės pavadinimas.

■ Virš rodyklės simbolio: gatvės
pavadinimas, einančios po kito
susikirtimo.

■ Važiuojant greitkeliais:

Važiavimo kryptis ir atstumas iki
kito greitkelio išvažiavimo, kuriuo
reikia išvažiuoti.
Atstumai iki artimiausių degalinių,
stovėjimo aikštelių, sankryžų ir
(arba) greitkelio išvažiavimų.

■ Pasiekus magistralės sankirtą,
informacija apie juostas rodoma:

Jei parinktis Highway lane
guidance (autostrados juostų
nurodymai) suaktyvinta Display
route guidance (rodyti maršruto
vedlį) meniu (žr. skyrių „Maršruto
nuorodos“ 3 187), rodoma tokia
iliustracija:

Informacija žemėlapio ekrane
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Dešinėje ekrano pusėje rodoma tokia
informacija:
■ Kompaso simbolis rodo šiaurės

kryptį.
■ Jei buvimo vietoje nepavyksta

priimti GPS signalo (žr. skyrių
„Bendroji informacija“ 3 161): po
kompaso ženklu rodomas
perbrauktas „GPS“ ženklas.

■ Šiuo metu parinktas žemėlapio
mastelis (mastelio keitimas:
pasukite rankenėlę MENU).

Žemėlapyje rodoma tokia informacija:
■ Maršrutą rodo mėlyna linija.
■ Esamą padėtį nurodo raudonas

trikampis.
■ Galutinį tikslą nurodo languota

vėliavėlė.
■ Įvairūs ženklai (žr. skyrių „Ženklų

apžvalga“ 3 198) nurodo eismo
informaciją ir bendrąją informaciją
arba lankytinas vietas.

Navigacijos sistemos
nustatymas
Spustelėkite mygtuką CONFIG ir tada
parinkite Navigation settings
(navigacijos nustatymai), kad
atvertumėte meniu su specifinėmis
navigacijos nuostatomis.

Navigation volume (navigacijos
garsas)
Galima iš anksto nustatyti santykinį
navigacijos pranešimo
(Announcement (pranešimas)) ir
garso šaltinio (Background (fonas))
garsumą navigacijos pranešimo
pateikimo metu.

Nustatykite pageidaujamas
reikšmes, skirtas Announcement
(pranešimas) ir Background (fonas).
Norėdami patikrinti esamus
nustatymus: pasirinkite Volume test
(Garsumo bandymas).

TMC settings (TMC nustatymai)
Pasirinkite Infotypes (informacijos
tipai), kad atidarytumėte antrinį meniu
su įvairiomis parinktimis ir
nustatytumėte, kurie eismo
pranešimų informacijos tipai bus
rodomi aktyviame maršruto nuorodų
žemėlapyje.
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Pasirinkę User defined (vartotojo
apibrėžta informacija), galėsite
apibrėžti, kurie informacijos tipai bus
rodomi.
Sort criteria (rūšiavimo kriterijai)
Pasirinkite, ar eismo pranešimai bus
rodomi pagal atstumą ar gatvės
pavadinimą.
Warning messages when route
guidance is inactive (įspėjamieji
pranešimai kai maršruto nurodymai
išjungti)
Nuspręskite, ar informacijos ir
pramogų sistema turi paskelbti
įspėjamuosius pranešimus, net jei
maršruto nuorodos neaktyvios.

Delete lists (šalinti sąrašus)

Pasirinkite, ar visi įrašai, esantys
Address book (Adresų knygelė) arba
Last destinations (Paskutiniai
kelionės tikslai) sąraše, bus pašalinti.

Import individual POIs (Importuoti
individualias LV)
Taikoma tik tuo atveju, jei prie
informacijos ir pramogų sistemos
USB prievado 3 152 prijungiamas
USB įrenginys su įrašytais lankytinų
vietų (LV) duomenimis.

Informacijos apie LV duomenų
importą iš USB įrenginio rasite toliau
pateikiamoje temoje „LV duomenų
eksportas ir importas“.

Delete all imported POIs (Šalinti visas
individualias LV)
Taikoma tik tuo atveju, jei į
informacijos ir pramogų sistemą yra
importuota LV duomenų (žr. toliau
pateikiamą temą „LV duomenų
eksportas ir importas“).
Parinkite šį meniu punktą, kad
pašalintumėte visus importuotus LV
duomenis iš informacijos ir pramogų
sistemos „manoLV“ atminties.
Pastaba
Iš "manoLV" atminties negalima
tiesiogiai pašalinti atskirų importuotų
lankytinų vietų.
Jei norite pašalinti atskiras
importuotas LV, į informacijos ir
pramogų sistemą importuokite
atnaujintus LV duomenis, kuriuose
nebūtų atitinkamų LV adreso
duomenų.
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Jei norite pašalinti visas konkrečios
kategorijos importuotas LV, į
informacijos ir pramogų sistemą
importuokite tuščią atitinkamos
kategorijos LV duomenų failą.

Export POIs (Eksportuoti LV)
Visus LV duomenis, laikomus
informacijos ir pramogų sistemos
„manoLV“ atmintyje, eksportuoja į
USB įrenginį, prijungtą prie USB
prievado 3 152 (žr. toliau pateikiamą
temą „LV duomenų eksportas ir
importas“).

Delete Home address (ištrinti namų
adresą)
Pašalina šiuo metu nustatytą namų
adresą, kuris yra pateiktas meniu
Enter destination (Įvesti kelionės
tikslą) (žr. skyrių „Kelionės tikslo
įvedimas“ 3 172).

LV duomenų eksportas ir
importas

Įžanginiai paaiškinimai
LV duomenų tipai
Informacijos ir pramogų sistemoje
laikomi tokių tipų lankytinų vietų
duomenys:
■ Iš anksto apibrėžtos Points of

Interest (Lankytinos vietos),
įrašytos žemėlapio SD kortelėje ir
žemėlapio rodinyje pateikiamos
piktogramų pavidalu.
Tokias iš anksto apibrėžtas LV
galima laikyti adresų knygelėje
arba atskirų LV pavidalu
informacijos ir pramogų sistemos
„manoLV“ atmintyje (žr. toliau).

■ Parankiniai kelionės tikslų adresai,
įrašyti į skiltį Address book (Adresų
knygelė).
Jūs galite eksportuoti šiuos adresų
knygelės duomenis į USB įrenginį,
kad galėtumėte panaudoti vėliau,
pvz., kituose automobiliuose.

■ Individual POIs (Individualios LV):
parankiniai kelionės tikslų adresai,
įrašyti į „manoLV“ atmintį.

Jūs galite eksportuoti šių atskirų LV
duomenis į USB įrenginį, kad
galėtumėte panaudoti vėliau, pvz.,
kituose automobiliuose.

■ Naudotojo apibrėžtos LV:
parankiniai kelionės tikslų adresai,
apibrėžti per GPS koordinates
(paimtas, pvz., iš topografinio
žemėlapio), kurias įvedėte į teksto
failus.
Jūs galite įrašyti šiuos naudotojo
apibrėžtus LV duomenis į USB
įrenginį ir vėliau importuoti
duomenis į informacijos ir pramogų
sistemos „manoLV“ atmintį (žr.
toliau).

■ Imported POIs (Importuotos LV):
parankiniai kelionės tikslų adresai,
kurie buvo anksčiau įrašyti į USB
įrenginį ir importuoti į informacijos ir
pramogų sistemos „manoLV“
atmintį.

LV eksporto ir importo pranašumai
Lankytinų vietų eksportas ir importas
jums siūlo, pvz., tokius pranašumus:
■ Apibrėžti ir įrašyti parankinius

kelionės tikslų adresus tik vieną
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kartą, o vėliau panaudoti šių adresų
duomenis kituose automobiliuose.
Žr. toliau pateikiamą temą „Atskirų
LV ir adresų knygelės įrašų
eksportas ir importas“.

■ Patogiai nustatykite parankinius
kelionės tikslų adresus namie ir
vėliau panaudokite juos savo
automobilyje.
Žr. toliau pateikiamą temą
„Naudotojo apibrėžtų LV kūrimas ir
importavimas“.

■ Aiškiai sutvarkykite didelį kiekį
kelionės tikslų adresų, pvz., kitų
šeimos narių parankinius kelionės
tikslų adresus arba kitos savo
kelionės / komandiruotės kelionės
tikslų adresus suskirstykite į
atskirus pomeniu.
Žr. toliau pateikiamą temą „LV
duomenų sutvarkymas į kelis
poaplankius“.

Atskirų LV ir adresų knygelės įrašų
eksportas ir importas
Trumpas aprašymas:
1. Prie savo automobilio

informacijos ir pramogų sistemos
USB prievado prijunkite USB
įrenginį.

2. Įrašykite (eksportuokite) savo
parankinius kelionės tikslų
adresus į USB įrenginį.

3. Prijunkite USB įrenginį prie
automobilio su sistema „Navi 600“
arba „Navi 900“ USB prievado.

4. Atsisiųskite (importuokite) adresų
duomenis į automobilio
informacijos ir pramogų sistemą.

Importuotus adresus galima parinkti
kaip kelionės tikslus ir paleisti
maršruto nuorodas.
Išsamūs aprašymai pateikiami toliau.
LV duomenų eksportas į USB įrenginį
Prijunkite USB įrenginį prie
informacijos ir pramogų sistemos
USB prievado (žr. skyrių „USB
prievadas“ 3 152).

Spustelėkite mygtuką CONFIG,
parinkite Navigation settings
(navigacijos nustatymai) ir tada
nurodykite Export POIs (Eksportuoti
LV).
Rodomas Export POIs (Eksportuoti
LV) meniu.

Pagal nutylėjimą eksportuojamos
visos atskiros LV, laikomos „manoLV“
atmintyje ir visi adresų knygelės
įrašai.
Jei pageidaujate, atžymėkite adresų
duomenų tipus, kurių nenorite
eksportuoti.
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Parinkite Start export (Pradėti
eksportuoti), kad į prijungtą USB
įrenginį įrašytumėte parinktų tipų
adresų duomenis.
Adresų duomenys bus įrašyti į
aplanką pavadinimu myPOIs, kuris
yra USB įrenginio šakniniame
aplanke.
Kiekvienai eksportuotai LV
kategorijai, pvz., Restaurant
(restoranas) arba Private (Privatūs),
tame aplanke sukuriamas failas
atitinkamu pavadinimu.
Pavyzdžiai: F:\myPOIs\Restaurant
(restoranas)_3.poi arba
F:\myPOIs\Private (Privatūs)_1.poi,
kur F:\ yra USB įrenginio šakninis
aplankas.
Pastaba
Jei failai su tos pačios kategorijos LV
duomenimis jau yra įrašyti į USB
įrenginio aplanką myPOIs, senos
failų versijos bus pakeistos naujomis
versijomis tokiais pačiais
pavadinimais.
Aplankas myPOIs ir failai su LV
duomenimis neturėtų būti
pervadinami ar perkeliami į kitą USB

įrenginio aplanką. Kitaip
informacijos ir pramogų sistema
negalės pakartotinai importuoti
adreso duomenų.

LV duomenų importas iš USB
įrenginio
Prijunkite USB įrenginį su jame
įrašytais LV duomenimis (žr. išsamią
informaciją pirmiau) prie informacijos
ir pramogų sistemos USB prievado
(žr. skyrių „USB prievadas“ 3 152).
Kaip pradėti importuoti: spustelėkite
mygtuką CONFIG, parinkite
Navigation settings (navigacijos
nustatymai), nurodykite Import
individual POIs (Importuoti
individualias LV) ir tada pasirinkite
Continue (Tęsti).
Visi LV duomenys, įrašyti į USB
įrenginį, importuojami į informacijos ir
pramogų sistemos „manoLV“ atmintį.
Pasibaigus importo procesui,
importuotas LV per meniu Enter
destination (Įvesti kelionės tikslą)
galima parinkti kaip kelionės tikslus
(žr. skyrių „Kelionės tikslo įvedimas“
3 172).

Naudotojo apibrėžtų LV kūrimas ir
importavimas
Naudotojo apibrėžtas lankytinas
vietas pirmiausia reikia suformuoti
kaip GPS koordinates, kurios
imamos, pvz., iš topografinio
žemėlapio.
GPS koordinates ir papildomus
adresų duomenis reikia įvesti į teksto
failus, kiekvienas kurių atstovautų LV
kategorijai.
Trumpas aprašymas:
1. Sukurkite LV duomenų teksto

failus.
2. Į teksto failus įveskite

pageidaujamus adresų
duomenis.

3. Įrašykite teksto failus su savo LV
duomenimis į USB įrenginį.

4. Prie savo automobilio
informacijos ir pramogų sistemos
USB prievado prijunkite USB
įrenginį.

5. Atsisiųskite (importuokite) teksto
failus su savo LV duomenimis į
informacijos ir pramogų sistemą.
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Importuotus adresus galima parinkti
kaip kelionės tikslus ir paleisti
maršruto nuorodas.
Išsamūs aprašymai pateikiami toliau.
LV duomenų teksto failų kūrimas
Jūs galite suskirstyti savo parankinius
kelionės tikslų adresus į 20 skirtingų
LV kategorijų, kiekvienai LV
kategorijai priskirdami numerį (žr.
toliau pateikiamą temą „LV
kategorijos ir priskirti numeriai“.
Kiekvienai LV kategorijai turite sukurti
atskirą teksto failą.
Teksto failus galima kurti, pvz.,
naudojant paprastą teksto rengyklę.
Pastaba
Teksto rengyklė turi derėti su
Unikodo UTF-8 ženklų koduote.

Kiekvienas teksto failo pavadinimas
turi susidėti iš kategorijos
pavadinimo, vieno pabraukimo
ženklo, kategorijos numerio ir failo
plėtinio .poi.

Pavyzdiniai failų pavadinimai:
■ Business (Verslo)_2.poi
■ Home & Living (Namai ir gyvenimo

stilius)_8.poi
■ Culture (Kultūra)_15.poi
Pastaba
Teksto failo pavadinimo ilgis
ribojamas iki 32 ženklų.

LV kategorijos ir priskirti numeriai:
(1) Private (Privatūs), (2) Business
(Verslo), (3) Restaurant (restoranas),
(4) Hotel (Viešbučiai), (5) Automotive
(Automobiliai), (6) Travel (kelionė),
(7) Cinema (Kino teatrai), (8) Home &
Living (Namai ir gyvenimo stilius), (9)
Shopping (apsipirkimas), (10) Craft
(Amatai), (11) Sport (Sportinis), (12)
Sight (Regyklos), (13) Health care
(Sveikatos apsauga), (14) Leisure
(Laisvalaikis), (15) Culture (Kultūra),
(16) Nightlife (Naktinis gyvenimas),
(17) Communication (Ryšiai), (18)
News & broking (Naujienos ir birža),
(19) Government office
(Vyriausybinės agentūros), (20)
General (Bendrosios).

LV duomenų įvedimas į teksto failus
Toliau pateikiamas teksto failo
pavyzdys pavadinimu Home & Living
(Namai ir gyvenimo stilius)_8.poi su
tam tikrais pavyzdiniais LV
duomenimis:

LV duomenys į teksto failus turi būti
įvesti tokiu formatu:
Ilgumos koordinatė, platumos
koordinatė, „LV pavadinimas“, „Bet
kokia papildoma informacija“,
„Telefono numeris (papild.)“
Pavyzdys: 7.0350000, 50.6318040,
„Mykolo namai“, „Bona, Hellweg 6“,
„02379234567“ (žr. vaizdą pirmiau).
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GPS koordinatės turi būti pateikiamos
išreikštos dešimtainiais laipsniais.
Maksimalus LV pavadinimo ilgis yra
60 ženklų. Tas pat yra taikoma
papildomiems infomaciniams
segmentams ir telefono numerio
segmentui.
Kiekvieno kelionės tikslo adreso LV
duomenys turi būti vedami į atskirą
eilutę (žr. vaizdą pirmiau).
Teksto failų įrašymas į USB įrenginį
Teksto failai su PV duomenimis turi
būti įrašyti į aplanką pavadinimu
myPOIs, kuris yra USB įrenginio
šakniniame aplanke.
Pavyzdys: F:\myPOIs\Home & Living
(Namai ir gyvenimo stilius)_8.poi, kur
F:\ yra šakninis USB įrenginio
aplankas.
Importavus atskirų LV duomenis į
informacijos ir pramogų sistemą (žr.
toliau pateikiamą importavimo
aprašą), meniu Imported POIs
(Importuotos LV) pasirodo
pasirenkamų LV kategorijų sąrašas:

LV duomenų sutvarkymas į kelis
poaplankius
Papildomai jūs galite sutvarkyti teksto
failus į kelis pasirinktinai pavadintus
poaplankius.
Pavyzdžiai: F:\myPOIs\AnnsPOIs
arba F:\myPOIs\MyJourney, kur F:\
yra USB įrenginio šakninis aplankas.
Importavus tokiu būdu sutvarkytus
atskirų LV duomenis į informacijos ir
pramogų sistemą (žr. toliau
pateikiamą importavimo aprašą),
meniu Imported POIs (Importuotos
LV) pasirodo pasirenkamų pomeniu
sąrašas:

Parinkus pomeniu, pateikiamas
susijęs importuotų LV kategorijų
sąrašas.
LV duomenų importas į informacijos ir
pramogų sistemą
Prijunkite USB įrenginį su savo
individualiais LV duomenimis prie
informacijos ir pramogų sistemos
USB prievado (žr. skyrių „USB
prievadas“ 3 152).
Kaip pradėti importuoti: spustelėkite
mygtuką CONFIG, parinkite
Navigation settings (navigacijos
nustatymai), nurodykite Import
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individual POIs (Importuoti
individualias LV) ir tada pasirinkite
Continue (Tęsti).
Visi LV duomenys, įrašyti į USB
įrenginį, importuojami į informacijos ir
pramogų sistemos „manoLV“ atmintį.
Pasibaigus importo procesui,
importuotas LV per meniu Enter
destination (Įvesti kelionės tikslą)
galima parinkti kaip kelionės tikslus
(toliau žr. skyrių „Kelionės tikslo
įvedimas“).

Tikslo įvedimas
Spustelėkite mygtuką DEST, kad
būtų atvertas meniu su įvairiomis
parinktimis, kur būtų galima įvesti
arba pasirinkti kelionės tikslą.

■ Home (namai): šiuo metu nustatyto
namų adreso pasirinkimas (jei yra).
Informacijos apie namų adreso
nustatymą/keitimą rasite toliau
pateikiamoje temoje „Namų adreso
nustatymas“.
Parinkus namų adresą,
informacijos ir pramogų sistema
nedelsdama apskaičiuoja maršrutą
nuo buvimo vietos iki namų adreso
ir tada paleidžia maršruto
nuorodas.

■ Enter address (Įvesti adresą):
tiesioginis adreso įvedimas su
šalimi, miestu, gatve ir namo
numeriu. Žr. toliau pateikiamą temą
„Tiesioginis adreso įvedimas“.

■ Address book (Adresų knygelė):
adresų knygelėje nustatyto
kelionės tikslo adreso pasirinkimas.
Žr. toliau pateikiamą temą „Adreso
pasirinkimas iš adresų knygelės“.
Taip pat žr. temas „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“ bei „Įrašyto
adresų redagavimas arba
šalinimas“.

■ Last destinations (Paskutiniai
kelionės tikslai): pasirenkama iš
paskiausiai pasirinktų tikslų sąrašo.
Žr. toliau pateikiamą temą
„Ankstesnio kelionės tikslo
pasirinkimas“.

■ myPOIs (ManoLV): „manoLV“
atmintyje nustatyto kelionės tikslo
adreso pasirinkimas. Žr. toliau
pateikiamą temą „ManoLV“
atmintyje rašyto adreso
pasirinkimas“.
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Taip pat žr. temas „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“ bei „Įrašyto
adresų redagavimas arba
šalinimas“.

■ Points of Interest (Lankytinos
vietos): pasirinkimas LV (pvz.,
restoranų, degalinių, ligoninių ir
pan. adresų), įrašytų informacijos ir
pramogų sistemos žemėlapio SD
kortelėje. Žr. toliau pateikiamą
temą „Lankytinos vietos
pasirinkimas“.

■ Select from map (pasirinkti iš
žemėlapio): kelionės tikslo
pasirinkimas iš žemėlapio rodinio,
naudojant aštuoniakryptį jungiklį
3 110. Žr. toliau pateikiamą temą
„Kelionės tikslo pasirinkimas iš
žemėlapio“.

■ Longitude / Latitude (ilguma /
platuma): tikslų pasirinkimas
naudojant geografines
koordinates. Žr. toliau pateikiamą
temą „Kelionės tikslo pasirinkimas
naudojant geografines
koordinates“.

Degalinės nustatymas kelionės
tikslu, gavus perspėjimą
Fuel level low (žemas degalų
lygis)
Kai degalų lygis bake yra žemas,
parodomas perspėjimas.

Norėdami pradėti degalinių paiešką
netoli dabartinės automobilio vietos:
pasirinkite Petrol stations (degalinės).
Kai paieška baigiama, parodomas
rastų degalinių sąrašas.

Po sąrašu pateikiama išsamios
informacijos apie šiuo metu pažymėtą
degalinę: apytikslė kryptis iki jos,
adresas, atstumas ir parduodamų
degalų tipai (be benzino ir dyzelino).
Degalų tipų santrumpos: CNG
(suslėgtosios gamtinės dujos, SGD),
LPG (suskystintosios naftos dujos,
SND).

Maršruto nuorodų iki degalinės
paleidimas
Pasirinkite norimą degalinę.
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.
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Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).

Tiesioginis adreso įvedimas
Spustelėkite mygtuką DEST ir tada
parinkite Enter address (Įvesti
adresą), kad atvertumėte toliau
pateikiamą meniu.

Kaip pakeisti / pasirinkti šalį:
pažymėkite šalies įvesties lauką (žr.
vaizdą toliau) ir tada spustelėkite
rankenėlę MENU, kad atvertumėte
meniu Countries (Šalys).

Pasirinkite norimą šalį.

Adreso įvedimas naudojantis
paraidine funkcija
Pažymėkite įvesties lauką City:
(Miestas:) ir tada paspauskite
mygtuką MENU paraidinei funkcijai
suaktyvinti.

Naudodamiesi rankenėle MENU,
eilės tvarka pažymėkite ir priimkite
pageidaujamo miesto raides. Šio
proceso metu sistema automatiškai
blokuoja raides, kurių negali būti
miesto pavadinime.
Apatinėje eilutėje galima pasirinkti
tolesnius simbolius:
⇧ : sąrašai su specialiosiomis
raidėmis rodomi apatinėje eilutėje.
◀▶ : pažymima ankstesnė arba
tolesnė raidė.
k : paskutinė raidė pašalinama.
Aa : didžiosios, mažosios raidės.
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j : sąrašo funkcija – įvedus dvi raides
(kai kuriais atvejais pakanka vienos
raidės), bus rodomi visi galimi
pavadinimai su tomis raidėmis.
Sąrašas trumpės įvedus kuo daugiau
raidžių.
OK : įrašui užbaigti arba ieškomam
žodžiui patvirtinti.
Visos įvestos raidės ir ženklai įvesties
eilutėje pašalinami ilgu BACK
mygtuko paspaudimu.
Pakartokite procesą su visais likusiais
įvesties laukais (namo numerio ar
sankryžos įvedimas yra pasirinktinis).

Užbaigę adresą pasirinkite OK
(gerai).
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.

Maršruto nuorodų paleidimas
Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).

Adreso įrašymas
Jei pageidaujate adresų knygelėje
arba „manoLV“ atmintyje įrašyti
rodomą adresą, pasirinkite Store
(saugykla).
Pateikiamas meniu Store (saugykla).
Žr. toliau esančią temą „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“.

Adreso pasirinkimas iš adresų
knygos
Paspauskite DEST mygtuką ir
pasirinkite Address book (Adresų
knygelė).

Pasirinkite pageidaujamą adresų
knygelės įrašą.
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.

Maršruto nuorodų paleidimas
Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
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Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).

Ankstesnio tikslo pasirinkimas
Spustelėkite mygtuką DEST ir tada
parinkite Last destinations
(Paskutiniai kelionės tikslai), kad
atvertumėte toliau pateikiamą meniu.

Pateikiamas pastaruoju metu
naudotų kelionės tikslų adresų
sąrašas.
Pasirinkite pageidaujamą tikslą.
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.

Maršruto nuorodų paleidimas
Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).

Adreso įrašymas
Jei pageidaujate adresų knygelėje
arba „manoLV“ atmintyje įrašyti
rodomą adresą, pasirinkite Store
(saugykla).
Pateikiamas meniu Store (saugykla).
Žr. toliau esančią temą „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“.

„ManoLV“ atmintyje rašyto
adreso pasirinkimas
Spustelėkite mygtuką DEST ir tada
parinkite myPOIs (ManoLV), kad
atvertumėte toliau pateikiamą meniu.

Pastaba
Parinktį Imported POIs (Importuotos
LV) galima nurodyti tik tuo atveju, jei
dominančių vietų (adreso)
duomenys buvo atsisiųsti iš USB
įrenginio. Žr. temą „LV duomenų
eksportas ir importas“, kurą rasite
pirmiau pateiktame skyriuje
„Naudojimas“.

Pasirinkite norimą parinktį. Bus
pateiktas meniu su įvairiomis
rūšiavimo parinktimis.
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Rūšiavimo parinktys apibrėžia, kokia
tvarka vėliau bus pateikti atskirų /
importuotų lankytinų vietų adresai.
Pasirinkite norimą rūšiavimo parinktį.
Pateikiamas meniu su šiuo metu
pasiekiamomis lankytinų vietų
kategorijomis.

Pasirinkite norimą kategoriją.
Parodomas meniu su visų galimų
pasirinktos kategorijos dominančių
vietų sąrašu (pvz., Restaurant
(restoranas)).
Pastaba
Sąraše gali nesimatyti lankytinų
vietų, kurios yra toli nuo automobilio
buvimo vietos.

Po sąrašu parodoma išsami
informacija apie šiuo metu pažymėtą
lankytiną vietą: apytikslė jos kryptis,
adresas ir atstumas.

Maršruto nuorodų iki lankytinos
vietos paleidimas
Pasirinkite norimą dominantį tašką.
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.
Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
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Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).

Dominančių taškų pasirinkimas
Paspauskite DEST mygtuką ir
pasirinkite Points of Interest
(Lankytinos vietos).
Rodomas meniu su įvairiomis
lankytinų vietų nurodymo parinktimis
(pvz., restoranai, degalinės, ligoninės
ir pan.).

Vicinity current position (Esama
vietovės padėtis)
Dominančių taškų pasirinkimas netoli
dabartinės automobilio vietos.
Nurodžius parinktį, pateikiamas visų
pasiekiamų lankytinų vietų kategorijų
sąrašas.
Pavyzdžiui, jūs ieškote degalinės:
Pasirinkite Automotive & Petrol
Stations (automobilių stotelės ir
degalinės).
Parodomas meniu, kuriame
išdėstomos parinktys, leidžiančios
susiaurinti degalinės paiešką.

Pasirinkus Start search (pradėti
paiešką), pradedama visų degalinių
vietovėje paieška. Į paiešką
įtraukiamos visos degalinės,
atitinkančios nustatytus filtravimo
kriterijus Brand or chain name
(registruotasis prekės arba tinklo
pavadinimas) ir Fuel type (degalų
tipas) (informacijos apie filtrų kriterijų
keitimą rasite toliau pateikiamoje
temoje „Filtrų nustatymas paieškai
susiaurinti“).
Kai paieška baigiama, parodomas
rastų degalinių sąrašas.
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Po sąrašu pateikiama išsamios
informacijos apie šiuo metu pažymėtą
degalinę: apytikslė kryptis iki jos,
adresas, atstumas ir parduodamų
degalų tipai (be benzino ir dyzelino).
Degalų tipų santrumpos: CNG
(suslėgtosios gamtinės dujos, SGD),
LPG (suskystintosios naftos dujos,
SND).
Filtrų nustatymas paieškai siaurinti
Pasirinkus Brand or chain name
(registruotasis prekės arba tinklo
pavadinimas), bus rodomas sąrašas
su visų toje vietovėje esančių
degalinių (ar jų tinklų) pavadinimais.

Degalinių skaičių sumažinti galima
pasirenkant bent vieną degalinės
pavadinimą.
Pažymėję pageidaujamus degalinių
ženklus / tinklus, pasirinkite Start
search with selected filters (pradėti
paiešką su pasirinktais filtrais) arba –
jei norite susiaurinti paiešką –
Continue with next filter (tęsti su kitu
filtru) (degalų tipai).
Pasirinkus Fuel type (degalų tipas),
bus rodomas sąrašas su visais
galimais degalų tipais (be benzino ir
dyzelino) toje vietovėje esančiose
degalinėse.
Degalinių skaičių sumažinti galima
pasirenkant bent vieną degalų tipą.
Pažymėję pageidaujamus degalų
tipus, parinkite Start search with
selected filters (pradėti paiešką su
pasirinktais filtrais) arba, jei norite
toliau susiaurinti paiešką, nurodykite
Continue with next filter (tęsti su kitu
filtru) (degalinių ženklai / tinklai).
Prieš pradedant paiešką rodomas
degalinių, atitinkančių anksčiau
pasirinktų filtrų kriterijus, sąrašas.

Pasirinkite norimą degalinę.
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.
Maršruto nuorodų paleidimas
Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).
Adreso įrašymas
Jei pageidaujate adresų knygelėje
arba „manoLV“ atmintyje įrašyti
rodomą adresą, pasirinkite Store
(saugykla).
Pateikiamas meniu Store (saugykla).
Žr. toliau esančią temą „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“.

Along freeway (važiavimas greitkeliu)
Su greitkeliu susijusių dominančių
taškų (pvz., degalinės arba paslaugų
zonos) pasirinkimas jūsų maršrute.
Įmanoma tik jei važiuojate greitkeliu.
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Dominančių taškų pasirinkimas: žr.
pavyzdį „Netoli dabartinės padėties“.

Around destination (Paskirties vietos
apylinkės)
Dominančių taškų, esančių netoli
įvesto tikslo, pasirinkimas.
Dominančių taškų pasirinkimas: žr.
pavyzdį „Netoli dabartinės padėties“.

Netoli kitų miestų
Rodomi dominantys taškai apie bet
kurį miestą.
Nurodžius parinktį, pateikiamas šalių
sąrašas.
Pasirinkite norimą šalį. Parodomas
miesto pavadinimo įvedimo meniu.

Naudodamiesi paraidine funkcija,
įveskite pageidaujamą miestą. Žr.
pirmiau pateikiamą temą „Adreso
įvedimas naudojantis paraidine
funkcija“.
Kai įvesties pakanka sąrašui
apibrėžti, pateikiams galimų miestų
sąrašas. Kartais reikia pasirinkti j,
kad sąrašas būtų rodomas.
Pasirinkite pageidaujamą miestą.
Atsiras meniu, kuriame pagal
kategorijas bus išdėstyti netoli
pasirinkto miesto esantys dominantys
taškai.
Dominančių taškų pasirinkimas: žr.
pavyzdį „Netoli dabartinės padėties“.

Search by name (Paieška pagal
vardą)
Dominančių taškų pasirinkimas,
įvedant pavadinimą.
Nurodžius parinktį, pateikiamas šalių
sąrašas.
Pasirinkite norimą šalį. Parodomas
pavadinimo įvedimo meniu.

Naudodamiesi paraidine funkcija,
įveskite pageidaujamos lankytinos
vietos pavadinimą: žr. pirmiau
pateiktą temą „Adreso įvedimas
naudojantis paraidine funkcija“.
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Kai įvesties pakanka sąrašui
apibrėžti, pateikiamas galimų
lankytinų vietų sąrašas. Kartais reikia
pasirinkti j, kad sąrašas būtų
rodomas.
Pasirinkite norimą dominantį tašką.
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.
Maršruto nuorodų paleidimas
Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).
Adreso įrašymas
Jei pageidaujate adresų knygelėje
arba „manoLV“ atmintyje įrašyti
rodomą adresą, pasirinkite Store
(saugykla).
Pateikiamas meniu Store (saugykla).
Žr. toliau esančią temą „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“.

Search by phone number (paieška
pagal telefono numerį)
Dominančių taškų pasirinkimas,
įvedant telefono numerį.
Nurodžius parinktį, pateikiamas šalių
sąrašas.
Pasirinkite norimą šalį. Parodomas
numerio įvedimo meniu.

Naudodamiesi paraidine funkcija,
įveskite pageidaujamą telefono
numerį. Žr. pirmiau pateikiamą temą
„Adreso įvedimas naudojantis
paraidine funkcija“.

Kai įvesties pakaks sąrašui apibrėžti,
bus pateiktas galimų telefono
numerių sąrašas (kiekvienas numeris
atitinka lankytiną vietą). Kartais reikia
pasirinkti j, kad sąrašas būtų
rodomas.
Pasirinkite norimą dominantį tašką.
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.
Maršruto nuorodų paleidimas
Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).
Adreso įrašymas
Jei pageidaujate adresų knygelėje
arba „manoLV“ atmintyje įrašyti
rodomą adresą, pasirinkite Store
(saugykla).
Pateikiamas meniu Store (saugykla).
Žr. toliau esančią temą „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“.
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Tikslo pasirinkimas iš žemėlapio
Paspauskite DEST mygtuką ir
pasirinkite Select from map (pasirinkti
iš žemėlapio).
Parodomas meniu su žemėlapiu,
nurodančiu zoną aplink buvimo vietą.

Pastaba
Žemėlapio mastelį keisti galite,
pasukdami MENU rankenėlę.

Naudodamiesi aštuonkrypčiu
jungikliu, įrengtu ant MENU
rankenėlės 3 110, žemėlapyje
nustatykite kryžiuką kelionės tikslo
taške.

Paspausdami MENU rankenėlę,
patvirtinkite pasirinkimą.
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.

Maršruto nuorodų paleidimas
Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).

Adreso įrašymas
Jei pageidaujate adresų knygelėje
arba „manoLV“ atmintyje įrašyti
rodomą adresą, pasirinkite Store
(saugykla).
Pateikiamas meniu Store (saugykla).
Žr. toliau esančią temą „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“.

Tikslo pasirinkimas naudojant
geografines koordinates
Paspauskite DEST mygtuką ir
pasirinkite Longitude / Latitude
(ilguma / platuma).
Parodomas meniu, kuriame kaip
kelionės tikslo adresą galima įvesti
geografines koordinates.

Platumos koordinatės įvedimas
1. Pasirinkite Latitude (Platuma).
2. Sukdami MENU rankenėlę,

pasirinkite N arba S (ekvatoriaus
šiaurę ar pietus).

3. Paspausdami MENU rankenėlę,
patvirtinkite pasirinkimą.
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4. Pasukdami MENU rankenėlę,
pasirinkite norimą platumą
laipsniais.

5. Paspausdami MENU rankenėlę,
patvirtinkite įvestį.

6. Įveskite pageidaujamos platumos
reikšmes minutėmis ir
sekundėmis.

Ilgumos koordinatės įvedimas
1. Pasirinkite Longitude (Ilguma).
2. Sukdami MENU rankenėlę,

pasirinkite W arba E (pradinio
dienovidinio vakarus ar rytus
Grinviče).

3. Paspausdami MENU rankenėlę,
patvirtinkite įvestį.

4. Įveskite ir patvirtinkite
pageidaujamos ilgumos reikšmes
minutėmis ir sekundėmis.

Parinkite Apply (taikyti) rodomoms
koordinatėms patvirtinti.
Rodomas Navigation (navigacija)
meniu.

Maršruto nuorodų paleidimas
Parinkite Start navigation (pradėti
navigaciją), kad paleistumėte
maršruto nuorodas iki parinkto
adreso.
Maršruto nuorodų aprašymą rasite
skyriuje „Maršruto nuorodos“
(3 187).

Adreso įrašymas
Jei pageidaujate adresų knygelėje
arba „manoLV“ atmintyje įrašyti
rodomą adresą, pasirinkite Store
(saugykla).
Pateikiamas meniu Store (saugykla).
Žr. toliau esančią temą „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“.

Adreso įrašymas į adresų
knygelę arba „manoLV“ atmintį
Informacijos ir pramogų sistemoje yra
dvi atskiros atminties sritys, kuriose
galima laikyti savo parankinių
kelionės tikslų adresus: adresų
knygelė ir „manoLV“ atmintis.

Prieš įrašydami adresą į vieną iš šių
atminties sričių, turite priskirti jam
kategoriją:
■ Jei norite įrašyti adresą į adresų

knygelę, turite priskirti jį
kategorijoms Private (Privatūs)
arba Business (Verslo).

■ Adresui į „manoLV“ atmintį galite
rinktis iš 18 kategorijų (pvz.,
Restaurant (restoranas), Travel
(kelionė) arba Culture (Kultūra)).

Adreso įrašymas į adresų knygelę
Spustelėkite mygtuką DEST, kad
atvertumėte meniu Enter destination
(Įvesti kelionės tikslą) ir tada
nurodykite parinktį kelionės tikslo
adresui įvesti arba parinkti (pvz.,
Enter address (Įvesti adresą) arba
Last destinations (Paskutiniai
kelionės tikslai)) (žr. atitinkamus
pirmiau pateiktus adresų įvedimo
arba parinkimo aprašymus).
Įvedus ar parinkus pageidaujamą
kelionės tikslo adresą, pateikiamas
meniu Navigation (navigacija).
Pasirinkite Store (saugykla).
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Parodomas meniu Store (saugykla)
su anksčiau įvesto ar parinkto
kelionės tikslo adresu numatytojo
pavadinimo srityje.
Numatytąjį pavadinimą galima
pakeisti (žr. pavyzdį toliau
pateikiamame vaizde) naudojantis
paraidine funkcija (žr. pirmiau
pateiktą temą „Adreso įvedimas
naudojantis paraidine funkcija“).

Telefono numeris įvedamas
pasirinktinai.
Numatytąją kategoriją Private
(Privatūs) galima pakeisti į Business
(Verslo):

Parinkite rodomą kategoriją, kad
atvertumėte meniu su visų galimų
adresų kategorijų sąrašu.

Pastaba
Jei parinksite kitą kategoriją nei
Private (Privatūs) ar Business
(Verslo), kelionės tikslo adresas bus
įrašytas "manoLV" atmintyje, o ne
adresų knygelėje.

Pasirinkite Business (Verslo).
Vėl pateikiamas meniu Store
(saugykla).

Pasirinkite OK (gerai) adresui
kelionės tikslo adresų knygelėje
įrašyti, panaudojant rodomą
pavadinimą ir kategoriją.
Daugiausiai adresų knygelėje gali
būti 100 kelionės tikslų adresų.

Adreso įrašymas į „manoLV“ atmintį
Kelionės tikslo įrašymas į „manoLV“
atmintį vykdomas taip pat, kaip ir
pirmiau nurodyta su adresų knygele.
Vienintelis skirtumas: parinkta
kategorija neturi būti Private
(Privatūs) arba Business (Verslo),
pvz., Restaurant (restoranas),
Automotive (Automobiliai) arba
Shopping (apsipirkimas).
Pastaba
Jei parinksite vieną iš kategorijų
Private (Privatūs) arba Business
(Verslo), kelionės tikslo adresas bus
įrašytas į adresų knygelę, o ne
"manoLV" atmintį.
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Įrašyto adreso redagavimas
arba šalinimas
Adreso duomenys (įskaitant
kategoriją ir telefono numerį), įrašyti į
adresų knygelę arba „manoLV“
atmintį, bet kada gali būti suredaguoti
arba visiškai pašalinti.

Adresų knygelės įrašo redagavimas
arba šalinimas
Paspauskite mygtuką DEST,
pasirinkite Address book (Adresų
knygelė), išrinkite pageidaujamo
adreso įrašą ir tada nurodykite Edit
(Redaguoti).
Rodomas Edit (Redaguoti) meniu.

Galimos parinktys:
■ Address (Adresas): atveria meniu

Enter address (Įvesti adresą). Jūs
galite suredaguoti rodomą adresą
naudodamiesi paraidine funkcija
(žr. pirmiau pateiktą temą „Adreso
įvedimas naudojantis paraidine
funkcija“).
Patvirtinus suredaguotą adresą, vėl
parodomas meniu Navigation
(navigacija).
Jei norite papildomai suredaguoti
pavadinimą arba pakeisti
kategoriją, adresų knygelėje turite
pakartotinai parinkti atitinkamą
adresą (žr. pirmiau).

■ Name & Number (Pavadinimas ir
numeris): nurodžius šią parinktį,
galima suredaguoti adresų
knygelės įrašo pavadinimą,
telefono numerį arba parinkti naują
kategoriją (žr. pirmiau pateiktą
temą „Adreso įrašymas į adresų
knygelę“).

■ Delete (Šalinti): pašalina rodomą
adresą iš adresų knygelės.

■ Set as Home (nustatyti kaip
namus): nustato rodomą adresą
namų adresu (žr. toliau pateikiamą
temą „Namų adreso nustatymas“).

„ManoLV“ įrašo redagavimas arba
šalinimas
Spustelėkite mygtuką DEST ir tada
parinkite myPOIs (ManoLV), kad
atvertumėte toliau pateikiamą meniu.
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Individual POIs (Individualios LV)
redagavimas arba šalinimas
Parinkite Individual POIs
(Individualios LV), nurodykite
pageidaujamą rūšiavimo parinktį
(pvz., Vicinity current position
(Esama vietovės padėtis)), parinkite
pageidaujamą kategoriją (pvz.,
Restaurant (restoranas)), nurodykite
pageidaujamą adresą ir tada parinkite
Edit (Redaguoti).
Rodomas Edit (Redaguoti) meniu.
Rodomų „manoLV“ įvedimo,
redagavimo ar šalinimo funkcijos
atitinka adresų knygelės įvedimo
atvejį (žr. pirmiau).
Pastabos dėl temos
Imported POIs (Importuotos LV)
Importuotų lankytinų vietų (LV,
atsisiųstų iš USB įrenginio) negalima
redaguoti tiesiogiai.
Kaip suredaguoti importuotos LV
adreso duomenis:
■ Pirmiausia reikia įrašyti adresą į

adresų knygelę arba kaip atskirą
lankytiną vietą. Tada galima
suredaguoti atitinkamo adresų

knygelės įrašo arba „manoLV“ įrašo
adreso duomenis (parenkama per
Individual POIs (Individualios LV)).

■ Alternatyva: galima importuoti
atnaujintus adresų duomenis iš
USB įrenginio (žr. pirmiau pateiktą
temą „LV duomenų eksportas ir
importas“, kurią rasite skyriuje
„Naudojimas“ pirmiau).

Taip pat iš „manoLV“ atminties
negalima tiesiogiai pašalinti atskirų
importuotų lankytinų vietų adresų
duomenų.
Kaip pašalinti atskiras importuotas
LV:
Į informacijos ir pramogų sistemą
importuokite atnaujintus LV
duomenis, kuriuose nebūtų tų LV
adreso duomenų, kuriuos norite
pašalinti.
Norint pašalinti visas konkrečios
kategorijos importuotas LV, reikia
importuoti tuščią atitinkamos
kategorijos LV duomenų failą.

LV duomenų importavimo aprašai
pateikiami temoje „LV duomenų
eksportas ir importas“, kurią rasite
pirmiau pateiktame skyriuje
„Naudojimas“.
Visų importuotų LV pašalinimas vienu
kartu:
Spustelėkite mygtuką CONFIG,
parinkite Navigation settings
(navigacijos nustatymai) ir tada
nurodykite Delete all imported POIs
(Šalinti visas individualias LV).

Namų adreso nustatymas
Prieš nustatant adresą namų adresu,
reikia įrašyti jį į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį (žr. atitinkamus
aprašus pirmiau).

Adresų knygelės įrašo nustatymas
namų adresu
Paspauskite mygtuką DEST,
pasirinkite Address book (Adresų
knygelė), išrinkite pageidaujamo
adreso įrašą, nurodykite Edit
(Redaguoti) ir tada parinkite Set as
Home (nustatyti kaip namus).
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Rodomas adresas nustatomas nauju
namų adresu ir pateikiamas kaip
pirmoji parinktis iš meniu Enter
destination (Įvesti kelionės tikslą).

„ManoLV“ įrašo nustatymas namų
adresu
Spustelėkite mygtuką DEST ir tada
parinkite myPOIs (ManoLV), kad
atvertumėte toliau pateikiamą meniu.

Atskiros LV nustatymas namų adresu
Parinkite Individual POIs
(Individualios LV), nurodykite
pageidaujamą rūšiavimo parinktį
(pvz., Vicinity current position
(Esama vietovės padėtis)), parinkite

pageidaujamą kategoriją (pvz.,
Restaurant (restoranas)), nurodykite
pageidaujamą adresą, išrinkite Edit
(Redaguoti) ir tada parinkite Set as
Home (nustatyti kaip namus).
Rodomas adresas nustatomas nauju
namų adresu ir pateikiamas kaip
pirmoji parinktis iš meniu Enter
destination (Įvesti kelionės tikslą).
Pastabos dėl temos
Imported POIs (Importuotos LV)
Importuotų lankytinų vietų (LV,
atsisiųstų iš USB įrenginio) negalima
tiesiogiai nustatyti namų adresu.
Kaip nustatyti importuotos LV adresą
namų adresu:
Pirmiausia reikia įrašyti adresą į
adresų knygelę arba kaip atskirą
lankytiną vietą.
Tada atitinkamo adresų knygelės
įrašo arba „manoLV“ įrašo
(parenkamas per Individual POIs
(Individualios LV)) adreso duomenis
galima nustatyti namų adresu.

Nuorodos
Nuspauskite mygtuką NAV ir tada
paspauskite rankenėlę MENU, kad
parodytumėte navigacijos pagrindinį
meniu.
Priklausomai nuo to, ar suaktyvintos
dinaminės maršruto nuorodos,
galimos skirtingos meniu parinktys.

Funkcijos, kai maršruto
nuorodos nėra suaktyvintos

Start navigation (pradėti navigaciją)
Pasirinkus Start navigation (pradėti
navigaciją), pateikiamas toliau
iliustruojamas meniu.
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Galimos parinktys:
■ Start navigation (pradėti

navigaciją): paleisti maršruto
nuorodas iki rodomo adreso.

■ Show on map (rodomas
žemėlapyje): žemėlapyje parodyti
pateikto adreso vietą.

■ Call (Skambinti): neįmanoma.
■ Store (saugykla): įrašyti rodomą

adresą į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį (žr. pirmiau
pateiktą temą „Adreso įrašymas į
adresų knygelę arba „manoLV“
atmintį“, kuri yra skyriuje „Kelionės
tikslo įvedimas“).

■ Edit (Redaguoti): pakeisti /
suredaguoti rodomą adresą (žr.
pirmiau pateiktą temą „Įrašyto
adreso redagavimas arba
šalinimas“, kuri yra skyriuje
„Kelionės tikslo įvedimas“).

■ Route criteria (Maršruto kriterijai):
nustatyti / pakeisti maršruto
skaičiavimo kriterijus (žr. toliau
pateikiamą temą „Navigacijos
parinktys“).

TMC messages (TMC pranešimai)
Informacija apie TMC (žr. skyrių
„Dinaminės maršruto nuorodos“
3 161).
Pasirinkite TMC messages (TMC
pranešimai), norėdami atvaizduoti
visų TMC eismo pranešimų sąrašą,
kurie priimami esamu metu.

Pasirinkite TMC pranešimą, jei norite
atvaizduoti išsamią informaciją apie
susijusio maršruto problemą.

Navigation options (navigacijos
parinktys)
Atitinkamame meniu bus pateiktos
parinktys ir daugybė susijusių
submeniu, skirtų konfigūruoti
maršruto nuorodas.
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Route criteria (Maršruto kriterijai)

Maršruto perskaičiavimą galima
reguliuoti pagal įvairius kriterijus.

Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų
kriterijų:
■ Fastest (greičiausias)
■ Shortest (trumpiausias)
■ Economic (ekonomiškas):

apskaičiuojamas optimizuotų
energijos sąnaudų maršrutas,
įvertinant specifinius automobilio
parametrus, kurie šiuo metu
nustatyti meniu Vehicle parameters
(transporto priemonės parametrai)
(žr. toliau).

Pasirinkite Vehicle parameters
(transporto priemonės parametrai),
norėdami atverti specifinių
automobilio parametrų pasirinkimo
meniu.

Jei šiuo metu parinktas punktas
Economic (ekonomiškas) (žr.
pirmiau), skaičiuojant maršrutą
įvertinamos nurodytos nuostatos.
Nustatę norimus transporto
priemonės parametrus, spauskite
mygtuką BACK, kad išjungtumėte
meniu.
Pasirinkite Dynamic guidance
(Dinaminis orientavimas), kad
atidarytumėte dinaminių maršruto
nuorodų konfigūravimo meniu.
Informacijos apie dinaminio maršruto
nuorodas rasite skyriuje „Dinaminės
maršruto nuorodos“ 3 195.
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Pasirinkite Dynamic guidance
(Dinaminis orientavimas), kad
suaktyvintumėte / išjungtumėte
dinamines maršruto nuorodas.
Jei dinaminės maršruto nuorodos
suaktyvintos:
Jei norite, kad eismo problemų atveju
maršrutas būtų perskaičiuojamas
automatiškai, parinkite Automatic
recalculation (automatinis perskaičia‐
vimas).
Jei norite, kad maršrutas būtų
perskaičiuojamas tik patvirtinus
atitinkamą pranešimą, parinkite
Recalculation after confirmation (per‐
skaičiavimas po patvirtinimo).

Pasirinkite Apply settings (pritaikyti
nustatymus) suaktyvinti rodomiems
parametrams ir uždaryti meniu.

Jei norite, pasirinkite vieną ar kelis iš
toliau nurodytų kriterijų Route criteria
(Maršruto kriterijai) meniu:
■ Avoid freeways (vengti greitkelių)
■ Avoid toll roads (vengti mokamų

kelių)
■ Avoid tunnels (Vengti tunelių)
■ Avoid ferries (vengti keltų)
■ Consider time restricted roads

(Atsižvelgti į riboto laiko kelius)

Display route guidance (rodyti
maršruto vedlį)
Maršruto nuorodų lange galimos
parinktys:

Naudodamiesi parinktimi Highway
lane guidance (autostrados juostų
nurodymai), galėsite nustatyti, kuris
iliustracijos tipas turi būti pateikiamas
pasiekus greitkelio sankryžą.
Jei Highway lane guidance
(autostrados juostų nurodymai)
deaktyvinama, bus rodoma tokia
iliustracija:
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Jei Highway lane guidance
(autostrados juostų nurodymai)
suaktyvinama, bus rodoma tokia
iliustracija:

Parinktimi Popup information
(iššokantieji informacijos langai)
galima nurodyti, ar pateikti
navigacijos maršruto nuorodų
informaciją iškylančiuose languose
su kitais veikimo režimais (pvz.,
radiju). Informacija paslepiama po
nustatyto laiko arba paspaudus
BACK mygtuką.
Pasirinkite Apply settings (pritaikyti
nustatymus) suaktyvinti rodomiems
parametrams ir grįžti į Navigation
options (navigacijos parinktys)
meniu.

Map options (žemėlapio parinktys)
Pasirinkite Map options (žemėlapio
parinktys), tada Map mode
(žemėlapio režimas), kad būtų
rodomas šis antrinis meniu:

Žemėlapio lange pasirinkite, ar
žemėlapis bus nukreiptas į šiaurę, ar
į viršų.
Pasirinkite Map options (žemėlapio
parinktys), tada Show POIs on map
(Rodyti LV žemėlapyje), kad
atvertumėte pomeniu su įvairiomis
parinktimis ir nustatytumėte, kurios
lankytinos vietos turi būti rodomos
žemėlapyje.
Kai pasirinkta User defined (vartotojo
apibrėžta informacija), galima
nustatyti, kurie lankytinų vietų tipai
bus rodomi, pvz., restoranas,
viešbutis, viešosios vietos ir kt.
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Atvykimo laiko ir važiavimo laiko
rodymas
Meniu Navigation options
(navigacijos parinktys) nurodžius
parinktį Indication estimated driving
time (apskaičiuoto važiavimo laiko
indikacija) arba Indication estimated
arrival time (apskaičiuoto atvykimo
laiko indikacija), viršutinėje maršruto
nuorodų ekrano eilutėje pateikiamas
atitinkamas laikas.

Current position information
(informacija apie esamą padėtį)
Rodoma tokia informacija apie esamą
padėtį:
■ Miestas
■ Gatvės pavadinimas
■ Platuma
■ Ilguma
■ Žemėlapio langas

Esamą vietą galima nukopijuoti į
adresų knygelę arba „manoLV“
atmintį naudojantis Store (saugykla)
(žr. pirmiau pateiktą temą „Adreso
įrašymas į adresų knygelę arba
„manoLV“ atmintį“, kuri yra skyriuje
„Kelionės tikslo įvedimas“).

Destination information
(informacija apie paskirties
vietą)
Rodoma informacija: tokia pati kaip
Current position (esama padėtis)
ekrane.

Aktyvių maršruto nuorodų
funkcijos

Stop navigation (sustabdyti
navigaciją)
Parinkus Stop navigation (sustabdyti
navigaciją), maršruto nuorodos
deaktyvinamos ir parodomos
neaktyvių maršruto nuorodų meniu
parinktys (žr. pirmiau pateikiamą
temą „Neaktyvių maršruto nuorodų
funkcijos“).

TMC messages (TMC pranešimai)
Informacija apie TMC (žr. skyrių
„Dinaminės maršruto nuorodos“
3 161).
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Pasirinkus TMC messages (TMC
pranešimai), rodomas Filtering
(filtravimas) meniu.
Pasirinkite ar TMC messages (TMC
pranešimai) sąraše turi būti rodoma
All traffic messages (visi pranešimai
apie eismą), ar tik Traffic messages
along route (pranešimai apie eismą
maršrute) (žr. toliau).

Navigation options (navigacijos
parinktys)
Aprašymą rasite pirmiau pateiktoje
temoje „Neaktyvių maršruto nuorodų
funkcijos“.

Route information (informacija apie
maršrutą)
Route information (informacija apie
maršrutą) meniu pasirenkama
informacija:
■ Route list (maršrutų sąrašas)
■ Current position information

(informacija apie esamą padėtį)
■ Destination information

(informacija apie paskirties vietą)
■ Overview current route (esamo

maršruto peržiūra)
Route list (maršrutų sąrašas)

Visi apskaičiuoto maršruto keliai bus
pateikiami su susijusiais atstumais.
Maršruto sąrašo parinktys,
pažymėtos „+“ simboliu, gali būti
išplėstos pasirinkus atitinkamą
sąrašo parinktį. Pasirinkus rodoma
išsamesnė atitinkamos sąrašo
parinkties informacija.
Current position information
(informacija apie esamą padėtį)
Aprašymą rasite pirmiau pateiktoje
temoje „Neaktyvių maršruto nuorodų
funkcijos“.
Destination information (informacija
apie paskirties vietą)
Aprašymą rasite pirmiau pateiktoje
temoje „Neaktyvių maršruto nuorodų
funkcijos“.
Overview current route (esamo
maršruto peržiūra)
Rodoma informacija apie esamą
maršrutą:
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■ Padėtis
■ Tikslas
■ Atvykimo laikas
■ Atstumas
■ Žemėlapio langas

Route blocking (maršruto
blokavimas)
Galite pasirinkti toliau nurodytas
parinktis, kad rankiniu būdu iš
maršruto pašalintumėte tam tikras
vietas / maršruto dalis:

Route list (maršrutų sąrašas)
Esamo apskaičiuoto maršruto gatvių
pavadinimų sąraše galite pašalinti
gatves.

Norėdami pašalinti gatvę iš maršruto
nuorodos, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
Pažymėkite susijusios gatvės
pavadinimą ir paspauskite MENU
mygtuką. Gatvės pavadinimas bus
rodomas išbrauktas.
Jei pageidaujate, iš maršruto nuorodų
galite išbraukti ir kitas gatves.
Parinkite Apply settings (pritaikyti
nustatymus) ir patvirtinkite rodomą
pranešimą.
Maršrutas perskaičiuojamas
atsižvelgiant į išbrauktas gatves.
By distance (pagal atstumą)
Nustačius atstumą nuo esamos
padėties iki nustatyto atstumo, iš
maršruto nuorodų galima pašalinti
dalį maršruto.
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Nustatykite pageidaujamą atstumą,
paspauskite rankenėlę MENU ir tada
patvirtinkite rodomą pranešimą.
Maršrutas perskaičiuojamas
atsižvelgiant į išbrauktą maršruto dalį.
Pastaba
Įvesto maršruto blokavimas lieka
aktyvus tol, kol bus atliktas naujas
maršruto skaičiavimas.

Remove all route blockages (pašalinti
visus maršruto blokavimus)
Nurodžius ią parinktį, visos vietos /
maršruto dalys, kurios anksčiau buvo
išbrauktos iš maršruto nurodymų, vėl
bus įtrauktos į maršruto nurodymus.

Dinaminis valdymas
Jei dinaminės maršruto nuorodos
suaktyvintos, visa esama eismo
situacija, kurią informacijos ir
pramogų sistema priima per TMC,
įtraukiama skaičiuojant maršrutą.
Maršrutas siūlomas atsižvelgiant į
visas eismo problemas ar apribojimus
pagal iš anksto nustatytus kriterijus
(pvz. „Trumpiausias maršrutas“,
„Vengti greitkelių“ ir pan.).
Eismo problemos atveju (pvz., eismo
spūstis, uždarytas kelias)
važiuojamame maršrute, bus
rodomas pranešimas ir pateikiamas
balso pranešimas, kuriais nurodomas
problemos pobūdis. Vairuotojas gali
nuspręsti, ar apvažiuoti eismo
problemą, priimant siūlomą maršruto
pakeitimą, ar važiuoti toliau iki eismo
problemos.
Taip pat bus pranešama apie
netoliese esančias eismo problemas,
jei maršruto nuorodos nėra
suaktyvintos.
Jei maršruto nuorodos suaktyvintos,
sistema nuolat tikrina, remdamasi
eismo informacija, ar geriau

perskaičiuoti maršrutą, ar pateikti
alternatyvų maršrutą, įtraukiant
esamą eismo situaciją.
Dinaminių maršruto nuorodų
įjungimas ir išjungimas ir kriterijų
pasirinkimas maršruto
perskaičiavimui bei daugelis kitų
navigacijos parametrų nustatomi
naudojantis Navigation options
(navigacijos parinktys) meniu (žr.
skyrių „Maršruto nuorodos“ 3 187).

Dinaminės maršruto nuorodos veikia,
tik jei eismo informacija yra priimama
per RDS-TMC eismo informacijos
sistemą.
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Galimas uždelsimas dėl informacijos
ir pramogų sistemos skaičiuojamos
problemos pagal sistemos priimtus
duomenis per esamu metu nustatytą
RDS-TMC stotį. Tikrasis uždelsimas
gali skirtis nuo apskaičiuotojo.

Žemėlapiai
Visi žemėlapio duomenys, reikalingi
navigacijos sistemai naudoti, yra
įrašomi į SD kortelę, kuri yra
pateikiama su informacijos ir
pramogų sistema.

Žemėlapių SD kortelė
Informacijos ir pramogų sistemos SD
kortelių skaitytuvas gali skaityti tik tas
SD korteles, kurios yra pateiktos
naudoti konkrečiai su automobilio
navigacijos sistema. SD kortelių
skaitytuvas neskaitys kitų SD kortelių.
SD kortelėje įrašyti žemėlapiai buvo
parengti atitinkamu metu, todėl juose
gali nebūti kai kurių naujų kelių arba
kai kurie pavadinimai ir keliai gali
skirtis nuo tų, kurie buvo naudoti
rengiant žemėlapį.

Jei norite užsisakyti papildomų SD
kortelių ar atnaujinti savo žemėlapio
duomenis, susisiekite su savo
„Chevrolet“ techninės priežiūros
partneriu.
Informacijos apie žemėlapių SD
kortelės keitimą rasite toliau.

Svarbi SD kortelių tvarkymo
informacija

Įspėjimas

Niekada nebandykite naudoti SD
atminties kortelės, kuri įtrūkusi,
sulankstyta ar taisyta naudojant
lipniąją juostą. Taip galite
sugadinti įrangą.

■ Su SD kortelėmis reikia elgtis
atsargiai. Jokiu būdu nelieskite
metalinių kontaktų.

■ Valymui nenaudokite jokių
tradicinių valiklių, benzino,
skiediklių ar antistatinių purškalų.

■ Jei norite nuvalyti SD kortelę,
naudokite minkštą šluostę.

■ Nelankstykite SD kortelės.
Nenaudokite sulenktos ar
sutrūkusios SD kortelės.

■ Neklijuokite jokių papildomų
lipdukų ir nieko nerašinėkite ant
jokio paviršiaus.

■ Nelaikykite SD kortelių vietose, į
kurias šviečia tiesioginiai saulės
spinduliai, kuriose būna aukšta
temperatūra ar drėgnumas.

■ Visada įdėkite nenaudojamą SD
kortelę į laikymo dėklą.

Žemėlapių SD kortelės keitimas
SD kortelės lizdas įrengtas po
centrinio valdymo pulto dangteliu.
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SD kortelės išėmimas

Nuspauskite įdėtą SD kortelę, kad ji
atsifiksuotų ir tada atsargiai ištraukite
iš lizdo.

SD kortelės įdėjimas

Atsargiai įstumkite SD kortelę
(nukirstu kampu kairėje pusėje
pirmyn, žr. iliustraciją pirmiau) į SD
kortelei skirtą lizdą, kad ji
užsifiksuotų.
Pastaba
SD kortelė ir jos lizdas visada turi
būti švarūs ir sausi.
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Simbolių apžvalga
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Nr. Paaiškinimas

1 Buvimo vieta (žemėlapyje)
2 Kelionės tikslas
3 Buvimo vieta (maršrutų sąrašas)
4 nepasiekiama
5 nepasiekiama
6 Rūkas
7 Kelio darbai
8 Slidus kelias
9 Smogas
10 Sniegas
11 Audra
12 Perspėjimas / įspėjimas
13 Uždarytas kelias
14 Intensyvus eismas
15 Eismo spūstis
16 Siaurėjančios juostos
17 Atverti sąrašą
18 Užverti sąrašą

Nr. Paaiškinimas

19 Prekybos centras
20 Mokamas kelias
21 Informacija turistams
22 Įžymybės
23 Sportas ir laisvalaikis
24 Iškyla
25 Muziejus
26 Automobilių nuoma
27 Kelionės informacija
28 Laisvalaikio veikla
29 Paslaugų teikimas
30 Bankomatas
31 Autobusų stotelė
32 Stovyklavietė
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Nr. Paaiškinimas

33 Vaistinė
34 Kino teatras
35 Oro uostas
36 Pramogų parkas
37 Miestas
38 Bankas
39 Eismo pranešimas
40 Perkėla
41 Pasienis
42 Tunelis
43 Kioskas
44 Bakalėja
45 Viešbutis / motelis
46 Išvažiavimas iš greitkelio
47 Automobilių stovėjimo aikštelė
48 Automobilių stovėjimo aikštelė ir

viešasis transportas

Nr. Paaiškinimas

49 Daugiaaukštė automobilių
stovėjimo aikštelė

50 Degalinė
51 Paslaugų zona
52 Restoranas
53 Tualetas
54 Istorinis paminklas
55 Ligoninė
56 Avarinės tarnybos
57 Policija
58 Uostas
59 Kelias kalnuose
60 Vieša vieta
61 Susiję su automobiliu
62 Garažas
63 Kapinės

Kalbos atpažinimas
Bendroji informacija
Informacijos ir pramogų sistemos
kalbos atpažinimo funkcija leidžia
valdyti įvairias navigacijos sistemos
funkcijas (tik „Navi 900“, įskaitant
garso sistemos funkcijas) ir telefono
portalą balso komandomis. Ji
atpažįsta komandas ir skaičių sekas
nepriklausomai nuo kalbėtojo.
Komandas ir skaičių sekas galima
tarti nedarant pauzių tarp atskirų
žodžių.
Jūs galite įrašyti kelionės tikslų
adresus, radijo stotis ir telefono
numerius, priskirdami atitinkamą
pavadinimą (balso žymą). Naudojant
šiuos pavadinimus, vėliau galima
nustatyti kelionės tikslo adresą,
parinkti radijo stotį arba skambinti.
Neteisingai atlikus operaciją arba
davus komandą, kalbos atpažinimo
sistema duoda vaizdinį ir (arba)
garsinį atsaką ir paprašo jūsų įvesti
pageidaujamą komandą dar kartą. Be
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to, kalbos atpažinimo sistema
patvirtina svarbias komandas ir
prireikus pateikia užklausą.
Siekiant užtikrinti, kad automobilyje
vykstant pokalbiui nebūtų netyčia
suaktyvintos sistemos funkcijos,
kalbos atpažinimo sistema
nepasileidžia, kol nesuaktyvinama.

Svarbios kalbų suderinamumo
pastabos
■ Ne visos kalbos, kuriomis galima

pasirinkti rodyti ekrano meniu,
pasiekiamos ir kalbos atpažinimo
sistemoje.

■ Ne visos kalbos, pasiekiamos
telefono portalo kalbos atpažinimo
sistemoje, pasiekiamos ir
navigacijos kalbos atpažinimo
sistemoje (įskaitant garso sistemos
funkcijas).

■ Telefono portalo kalbos
atpažinimas: jei šiuo metu
pasirinkta ekrano kalba nedera su
kalbos atpažinimo sistema, balso
komandas reikės įvesti anglų kalba.
Kad galėtumėte įvesti balso
komandas anglų kalba, pirmiausia

turite suaktyvinti telefono pagrindinį
meniu, spustelėdami informacijos ir
pramogų sistemos mygtuką
PHONE ir tada suaktyvinti telefono
portalo kalbos atpažinimo funkciją,
spustelėdami ant vairo įrengtą
mygtuką w.

■ Navigacijos sistemos kalbos
atpažinimo funkcija: jei kalbos
atpažinimo funkcija nederės su
šiuo metu parinkta ekrano kalba,
kalbos atpažinimo funkcija neveiks.
Tokiu atveju jums reikės parinkti
kitą ekrano kalbą, jei norėsite
valdyti informacijos ir pramogų
sistema balso komandomis:
Spustelėkite mygtuką CONFIG,
parinkite meniu punktą Languages
(Kalbos) ir tada nurodykite, pvz.,
English.
Kadangi navigacijos sistemos
kalbos atpažinimo funkcija dera su
anglų kalba, tokiu atveju kalbos
atpažinimo funkcija taps
pasiekiama.

Pastaba
Jei pakeisite informacinės pramogų
sistemos ekrane rodomą kalbą, bus

pašalinti visi pavadinimai, tuo metu
priskirti suprogramuotoms stotims ir
(arba) kelionės tikslų adresams.

Telefono valdymas
Kalbos atpažinimo
suaktyvinimas
Norint suaktyvinti Telefono portalo
kalbos atpažinimo funkciją, reikia
paspausti ant vairo įrengtą mygtuką
w. Dialogo metu nutildomas aktyvus
garso šaltinis ir atšaukiami eismo
pranešimai.

Balso pranešimų garsumo
nustatymas
Pasukite informacijos ir pramogų
sistemos garsumo rankenėlę arba
paspaudinėkite ant vairo įrengtą
mygtuką + arba ―.
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Dialogo atšaukimas
Yra įvairių būdų kalbos atpažinimo
funkcijai išaktyvinti ir dialogui
atšaukti:
■ Spustelėkite ant vairo įrengtą

mygtuką x.
■ Ištarkite „Cancel (Atšaukti)“.
■ Kurį laiką netarkite jokių komandų.
■ Po trečios neatpažintos komandos

sistema išsijungia pati.

Veikimas
Naudojantis kalbos atpažinimo
funkcija, galima labai patogiai balsu
valdyti mobilųjį telefoną. Pakanka
suaktyvinti kalbos atpažinimo funkciją
ir įvesti (ištarti) pageidaujamą
komandą. Įvedus komandą,
informacijos ir pramogų sistema
padeda jums atitinkamais klausimais
ir atsakais, kad būtų įvykdytas
reikiamas veiksmas.

Pagrindinės komandos
Suaktyvinus kalbos atpažinimo
funkciją, pasigirsta trumpas tonas,
informuojantis, kad sistema laukia
balso komandos.

Pagrindinės galimos komandos:
■ „Dial (Rinkti numerį)“
■ „Call (Skambinti)“
■ „Redialing (Perrinkti numerį)“
■ „Save (Išsaugoti)“
■ „Delete (Šalinti)“
■ „Directory (Direktorija)“
■ „Pair (Pora)“
■ „Select device (Pasirinkti įrenginį)“
■ „Voice feedback (Balso atkūrimas)“

Dažnai pasiekiamos komandos
■ „Help (Pagalba)“: dialogas

nutraukiamas ir sunumeruojamos
visos faktinės funkcijos komandos.

■ „Cancel (Atšaukti)“: kalbos
atpažinimo funkcija išaktyvinama.

■ „Yes (Taip)“: priklausomai nuo
konteksto, atliekamas atitinkamas
veiksmas.

■ „No (Ne)“: priklausomai nuo
konteksto, atliekamas atitinkamas
veiksmas.

Telefono numerio įvedimas
Ištarus komandą „Dial (Rinkti
numerį)“, kalbos atpažinimo sistema
paprašo padiktuoti numerį.
Telefono numeris turi būti ištartas
normaliu balsu, nedarant dirbtinių
pauzių tarp atskirų skaitmenų.
Atpažinimo funkcija veikia geriausiai,
kai ištarus 3–5 skaitmenis padaroma
bent pusės sekundės pauzė. Po to
informacijos ir pramogų sistema
perskaito atpažintus skaitmenis.
Tada galima padiktuoti kitus skaičius
arba rinktis tokias komandas:
■ „Dial (Rinkti numerį)“: įvestys

priimamos.
■ „Delete (Šalinti)“: pašalinamas

paskutinis įvestas numeris arba
numerių blokas.

■ „Plus (Plius)“: skambučiui į užsienį
įvedamas „+“ ženklas.

■ „Verify (Patvirtinti)“: sistema balsu
pakartoja įvestus skaičius.

■ „Asterisk (Žvaigždutė)“: įvedama
žvaigždutė „*“.
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■ „Hash (Maiša)“: įvedamos grotelės
„#“.

■ „Help (Pagalba)“
■ „Cancel (Atšaukti)“
Maksimalus įvedamo telefono
numerio ilgis – 25 skaitmenų.
Kad būtų galima paskambinti į
užsienį, numerio pradžioje galima
ištarti komandą „Plus“ (pliusas).
Pliusas leidžia skambinti iš bet kurios
šalies, be specifinių joje naudojamų
priešdėlių skambinimui į užsienį.
Tada ištarkite reikiamos šalies kodą.
Dialogo pavyzdys
Naudotojas: „Dial (Rinkti numerį)“
Balso pranešimas: „Please, say the
number to dial (Norėdami rinkti
numerį, pasakykite skaičių)“
Naudotojas: „Plus (Plius) Four
(Keturi) Nine (Devyni)“
Balso pranešimas: „Plus (Plius) Four
(Keturi) Nine (Devyni)“
Naudotojas: „Seven (Septyni) Three
(Trys) One (Vienas)“
Balso pranešimas: „Seven (Septyni)
Three (Trys) One (Vienas)“

Naudotojas: „One (Vienas) One
(Vienas) Nine (Devyni) Nine
(Devyni)“
Balso pranešimas: „One (Vienas)
One (Vienas) Nine (Devyni) Nine
(Devyni)“
Naudotojas: „Dial (Rinkti numerį)“
Balso pranešimas: „The number is
being dialled (Numeris renkamas)“

Vardo įvedimas
Naudojantis komanda „Call
(Skambinti)“, įvedamas telefonų
knygelėje ties atitinkamu vardu
įrašytas telefono numeris (balso
žyma).
Galimos komandos:
■ „Yes (Taip)“
■ „No (Ne)“
■ „Help (Pagalba)“
■ „Cancel (Atšaukti)“
Dialogo pavyzdys
Naudotojas: „Call (Skambinti)“
Balso pranešimas: „Please, say the
nametag to call (Norėdami skambinti,
pasakykite adresatą)“

Naudotojas: „Vardas“
Balso pranešimas: „Do you want to
call <Michael>? (Ar norite skambinti
<Michael>?)“
Naudotojas: „Yes (Taip)“
Balso pranešimas: „The number is
being dialled (Numeris renkamas)“

Antrojo skambučio inicijavimas
Aktyvaus pokalbio metu galima
inicijuoti antrą skambutį. Norint tai
padaryti, reikia spustelėti mygtuką w.
Galimos komandos:
■ „Send (Siųsti)“: suaktyvinti rankinį

DTMF (toninį rinkimą), pvz.,
skambinti balso paštą arba
naudotis telefoninės
bankininkystės paslaugoms.

■ „Send nametag (Siųsti adresatą)“:
suaktyvinti DTMF (toninį rinkimą)
įvedant vardą (balso žyma).

■ „Dial (Rinkti numerį)“
■ „Call (Skambinti)“
■ „Redialing (Perrinkti numerį)“
■ „Help (Pagalba)“
■ „Cancel (Atšaukti)“
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Dialogo pavyzdys
Naudotojas: <jei vyksta pokalbis,
paspauskite mygtuką w>
Naudotojas: „Send (Siųsti)“
Balso pranešimas: „Please, say the
number to send. (Norėdami siųsti
žinutę, pasakykite numerį)“
(informacijos apie numerio įvedimą
rasite dialogo pavyzdyje Telefono
numerio įvedimas)
Naudotojas: „Send (Siųsti)“

Redialing (Perrinkti numerį)
Naudojant komandą „Redialing
(Perrinkti numerį)“, iš naujo
surenkamas paskutinis surinktas
numeris.

Įrašymas
Naudojantis komanda „Save
(Išsaugoti)“, ties atitinkamu vardu
įrašomas telefono numeris (balso
žyma).
Įvestas vardas turi būti dar kartą
pakartotas. Balso aukštis ir tarimas
abiem balso įvedimo atvejais turi būti

kaip įmanoma panašesnis, nes kitaip
kalbos atpažinimo funkcija atmes
įvestis.
Telefonų knygelėje galima įrašyti iki
50 balso žymų.
Balso žymos priklauso nuo kalbėtojo,
t. y. žymą atverti gali tik ją įrašęs
asmuo.
Kad nebūtų nukirsta įrašomo vardo
pradžia, po įvedimo užklausos turi
būti palikta trumpa pauzė.
Kad būtų galima balso žymą naudoti
nepriklausomai nuo buvimo vietos,
t. y. ir kitose šalyse, visus telefono
numerius reikėtų įvesti su pliuso
ženklu ir šalies kodu.
Galimos komandos:
■ „Save (Išsaugoti)“: įvestys

priimamos.
■ „Verify (Patvirtinti)“: pakartojama

paskutinė įvestis.
■ „Help (Pagalba)“
■ „Cancel (Atšaukti)“
Dialogo pavyzdys
Naudotojas: „Save (Išsaugoti)“

Balso pranešimas: „Please, say the
number to save (Norėdami išsaugoti,
pasakykite numerį)“
(informacijos apie numerio įvedimą
rasite dialogo pavyzdyje Telefono
numerio įvedimas)
Naudotojas: „Save (Išsaugoti)“
Balso pranešimas: „Please, say the
nametag to save (Norėdami
išsaugoti, pasakykite adresatą)“
Naudotojas: „Vardas“
Balso pranešimas: „Please, repeat
the nametag to confirm (Norėdami
patvirtinti, pakartokite adresato
pavadinimą)“
Naudotojas: „Vardas“
Balso pranešimas: „Saving the
nametag (Adresato saugojimas)“

Šalinimas
Pirmiau įrašyta balso žyma
pašalinama komanda „Delete
(Šalinti)“.
Galimos komandos:
■ „Yes (Taip)“
■ „No (Ne)“
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■ „Help (Pagalba)“
■ „Cancel (Atšaukti)“

Įrašytų vardų perklausymas
Visų įrašytų vardų (balso žymų)
perskaitymas inicijuojamas komanda
„Directory (Direktorija)“.
Komandos, pasiekiamos balso žymų
skaitymo metu:
■ „Call (Skambinti)“: parenkamas

paskutinės sistemos perskaitytos
balso žymos telefono numeris.

■ „Delete (Šalinti)“: pašalinama
paskutinė sistemos perskaityta
balso žyma.

Mobiliojo telefono įrašymas į prietaisų
sąrašą arba pašalinimas iš jo
Naudojant komandą „Pair (Pora)“,
mobilųjį telefoną galima įrašyti į
Telefono portalo prietaisų sąrašą
arba iš jo pašalinti 3 208.
Galimos komandos:
■ „Add (Pridėti)“
■ „Delete (Šalinti)“
■ „Help (Pagalba)“
■ „Cancel (Atšaukti)“

Dialogo pavyzdys
Naudotojas: „Pair (Pora)“
Balso pranešimas: „Do you want to
add or delete a device? (Norite pridėti
ar šalinti įrenginį?)“
Naudotojas: „Add (Pridėti)“
Balso pranešimas: „Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Naudojama išorinio
prietaiso susiejimo funkcija. Kad
susietumėte, įveskite <1234>)“
Balso pranešimas: „Do you want to
pair the device? (Ar norite suporuoti
įrenginį?)“
Naudotojas: „Yes (Taip)“
Balso pranešimas: „The device is
connected as the number
<device_number>“ (prietaisas
prijungtas numeriu ...)

Mobiliojo telefono pasirinkimas iš
prietaisų sąrašo
Naudojantis komanda „Select device
(Pasirinkti įrenginį)“, prietaisų sąraše
„Bluetooth“ ryšiui užmegzti galima
parinkti mobilųjį telefoną.

Dialogo pavyzdys
Naudotojas: „Select device (Pasirinkti
įrenginį)“
Balso pranešimas: „Please, say a
device number to select (Norėdami
pasirinkti, pasakykite įrenginio
numerį)“
Naudotojas: <prietaiso numeris>
Balso pranešimas: „Do you want to
select the device number
<device_number>? (Ar norite
pasirinkti prietaiso numerį <prietaiso
numeris>?)“
Naudotojas: „Yes (Taip)“
Balso pranešimas: „Do you want to
pair the device? (Ar norite suporuoti
įrenginį?)“
Naudotojas: „Yes (Taip)“
Balso pranešimas: „One moment.
(Palaukite.)The system searches for
the selected device (Sistema ieško
pasirinkto įrenginio)“
Balso pranešimas: „Device number
<dev_num> is selected (Prietaiso
numeris <priet_num> parinktas)“
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Voice feedback (Balso atkūrimas)
Informacijos ir pramogų sistema
atsiliepia arba pakomentuoja
kiekvieną balso įvestį nuo situacijos
priklausančiais balso pranešimais.
Norint išjungti arba įjungti balso
pranešimus, reikia įvesti komandą
„Voice feedback (Balso atkūrimas)“
arba spustelėti mygtuką w.

Telefonas
Bendroji informacija
Telefono sistema (jei yra) jums siūlo
galimybę kalbėti mobiliuoju telefonu,
naudojantis automobilio mikrofonu ir
garsiakalbiais, taip pat – per
automobilio informacijos ir pramogų
sistemą valdyti svarbiausias mobiliojo
telefono funkcijas. Norint naudotis
Telefono sistema, mobilųjį telefoną
reikia prijungti „Bluetooth“ ryšiu.
Telefono sistemą galima pasirinktinai
valdyti per kalbos atpažinimo
sistemą.
Kai kurie mobilieji telefonai gali
nederėti su tam tikromis Telefono
sistemos funkcijomis. Pasiekiamos
telefono funkcijos priklauso nuo
atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo
operatoriaus. Papildomos
informacijos rasite savo mobiliojo
telefono naudotojo vadove arba
susisiekę su savo tinklo operatoriumi.

Svarbi informacija apie
eksploatavimą ir eismo
saugumą

9 Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų
aplinką. Dėl šios priežasties buvo
sudaryti saugumo nuostatai ir
naudojimosi taisyklės. Prieš
naudodamiesi telefono funkcija,
turite susipažinti su susijusiomis
naudojimo taisyklėmis.

9 Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų
įranga gali būti pavojinga, nes
pokalbio metu sumažėja jūsų
susikaupimas. Prieš
naudodamiesi laisvų rankų įranga,
pastatykite automobilį. Laikykitės
šalies, kurioje esate įstatymų.
Nepamirškite laikytis specialių
nuostatų, kurios gali būti taikomos
konkrečioms vietovėms ir visada
išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo
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naudojimas yra draudžiamas arba
mobilusis telefonas kelia
trukdžius, arba jo naudojimas gali
sukelti pavojų.

„Bluetooth“
Telefono sistema dera su „Bluetooth“
„laisvų rankų“ įrangos profilio 1.5
versija ir „Bluetooth Special Interest
Group“ (SIG).
Papildomos informacijos apie šią
specifikaciją rasite internete adresu
http://www.bluetooth.com.

Kalbos atpažinimo funkcijos
valdymas
Nesinaudokite kalbos atpažinimo
funkcija avariniu atveju, kadangi
streso atveju jūsų balsas gali pakisti
tiek, kad sistema jo pakankamai
nebeatpažins ir pakankamai greitai
neužmegs reikiamo ryšio.

Valdymo elementai
Svarbiausi specifiniai telefono
sistemos valdymo elementai yra
tokie:

Mygtukas y\ @: atveria telefono
pagrindinį meniu.
Ant vairo įrengti valdymo elementai:
q, w: atsiliepti į skambutį, suaktyvinti
kalbos atpažinimo funkciją.
n, x: užbaigti pokalbį / atmesti
skambutį, išaktyvinti kalbos
atpažinimo funkciją.
Telefono sistemą galima pasirinktinai
valdyti naudojantis kalbos atpažinimo
funkcija 3 201.

Prijungimas
Telefono sistema įsijungia ir išsijungia
kartu su uždegimu. Kai uždegimas
išjungtas, Telefono sistemą galima
įjungti ir išjungti per informacijos ir
pramogų sistemą.
Ryšį tarp mobiliojo telefono ir
Telefono sistemos galima užmegzti
per „Bluetooth“. Šiam tikslui
mobiliajame telefone turi būti įdiegta
„Bluetooth“ technologija.
Norint užmegzti „Bluetooth“ ryšį,
Telefono sistema turi būti įjungta ir turi
būti suaktyvinta „Bluetooth“ funkcija.

Informacijos apie savo mobiliojo
telefono „Bluetooth“ funkciją rasite jo
naudotojo vadove.

„Bluetooth“ prijungimas
„Bluetooth“ – tai belaidžio ryšio
standartas, kurį naudoja, pvz.,
mobilieji telefonai ir kiti prietaisai. Juo
galima perduoti informaciją, pvz.,
telefonų knygelę, skambučių
sąrašus, tinklo operatoriaus
pavadinimą ir ryšio stiprumą.
Siūlomos funkcijos priklauso nuo
telefono tipo.
Kad galėtumėte nustatyti „Bluetooth“
ryšį su Telefono sistema, reikia
suaktyvinti mobiliojo telefono
„Bluetooth“ funkciją ir mobilųjį
telefoną reikia paversti „matomu /
surandamu“. Papildomos
informacijos rasite savo mobiliojo
telefono naudotojo vadove.
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„Bluetooth“ meniu

Paspauskite CONFIG mygtuką.
Pasirinkite Phone settings (telefono
nustatymai), tada Bluetooth
(„Bluetooth“).

„Bluetooth“ suaktyvinimas
Jei Telefono sistemos „Bluetooth“
funkcija išjungta, nustatykite
Activation (suaktyvinimas) vertę On
(įjungta) ir patvirtinkite pasirodantį
pranešimą.

Įtaisų sąrašas
Kai mobilusis telefonas „Bluetooth“
ryšiu pirmąjį kartą prijungiamas prie
Telefono sistemos, jis įrašomas į
prietaisų sąrašą.

Prietaisų sąraše gali būti laikoma iki 5
mobiliųjų telefonų.

Mobiliojo telefono prijungimas
pirmą kartą
Įtraukęs mobilųjį telefoną kaip „laisvų
rankų“ prietaisą, naudotojas gali
skambinti arba atsiliepti į skambučius
ir naudotis kitomis funkcijomis per
Telefono sistemą. Siūlomos funkcijos
priklauso nuo mobiliojo telefono. Kol

mobilusis telefonas yra prijungtas prie
Telefono sistemos, juo galima
naudotis kaip įprasta. Atminkite, kad
mobiliojo telefono akumuliatorius gali
išsikrauti greičiau nei paprastai,
kadangi juo bus naudojamasi esant
įjungtam „Bluetooth“ ryšiui.

Pasirinkite Add device (Handsfree)
(prijungti įrenginį (laisvų rankų)).
Pateikiamas „Bluetooth“ kodas, kurį
reikia įvesti į mobilųjį telefoną.
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Pastaba
Vienu metu su sistema gali būti
susieti tik 5 prietaisai. Jei reikia
susieti papildomų prietaisų,
pirmiausia turi būti pašalintas
esamas prietaisas.

Dabar Telefono sistemą galima aptikti
kitais „Bluetooth“ prietaisais.
Mobiliajam telefonui aptikus Telefono
sistemą, į jį galima įvesti „Bluetooth“
kodą.

Telefono sistemai aptikus mobilųjį
telefoną, galima patvirtinti ryšio
sąranką.

Mobilusis telefonas įtraukiamas į
prietaisų sąrašą ir jį galima valdyti per
Telefono sistemą.

„Bluetooth“ kodo keitimas
Pirmą kartą nustatant „Bluetooth“ ryšį
su Telefono sistema, parodomas
numatytasis kodas. Šį numatytąjį
kodą galima pakeisti bet kuriuo metu.
Saugumo sumetimais susiejant
prietaisus turi būti įvedamas
atsitiktinai parinktas keturių
skaitmenų kodas.

Pasirinkite Change Bluetooth code
(pakeisti „Bluetooth“ kodą).
Pateiktame meniu suredaguokite

faktinį „Bluetooth“ kodą ir priimkite
modifikuotą kodą spustelėdami OK
(gerai).

Prietaisų sąraše įrašyto mobiliojo
telefono prijungimas

Parinkite pageidaujamą mobilųjį
telefoną ir tada pateiktame meniu
nurodykite parinktį Select (pasirinkti).
Telefono sistemai aptikus mobilųjį
telefoną, galima patvirtinti ryšio
sąranką.
Mobilųjį telefoną galima valdyti per
Telefono sistemą.
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Pastaba
Jei prietaisui nepavyksta prisijungti,
patikrinkite, ar jis yra automobilio
telefono sistemos sąraše. Jei jo ten
nėra, pašalinkite prietaisą iš sąrašo
ir prijunkite jį kaip naują prietaisą.

Mobiliojo telefono šalinimas iš
prietaisų sąrašo
Parinkite pageidaujamą mobilųjį
telefoną iš prietaisų sąrašo.
Pateiktame meniu parinkite Delete
(šalinti) ir patvirtinkite toliau parodytą
pranešimą.

Skambėjimo tono nustatymas
Kaip pakeisti skambėjimo tono
charakteristiką:
Paspauskite CONFIG mygtuką.
Pasirinkite Phone settings (telefono
nustatymai), tada Ring tone
(skambinimo tonas).
Pasirinkite norimą parinktį.
Kaip pakeisti skambėjimo tono
garsumą:

Skambant telefonui pasukite
informacijos ir pramogų sistemos
rankenėlę m arba paspaudinėkite ant
vairo įrengtus mygtukus + / -.

Mobiliojo telefono gamyklinių
nuostatų atstatymas
Pasirinkite Phone settings (telefono
nustatymai), tada Restore factory
settings (atstatyti gamyklos
nustatymus).

Eksploatacija
Įvadas
Per „Bluetooth“ užmezgus ryšį tarp
jūsų mobiliojo telefono bei
informacijos ir pramogų sistemos,
jums atsiranda galimybė per sistemą
valdyti įvairias mobiliojo telefono
funkcijas.
Naudojantis informacijos ir pramogų
sistema, galima, pvz., skambinti
mobiliajame telefone įrašytais
numeriais arba pakeisti telefono
numerius.

Pastaba
Laisvų rankų režimu mobiliojo
telefono valdymą galima tęsti, t.y. jūs
galėsite priimti skambučius ar
reguliuoti garsumą.

Nustačius ryšį tarp mobiliojo telefono
bei informacijos ir pramogų sistemos,
mobiliojo telefono duomenys
perduodami į informacijos ir pramogų
sistemą. Tai gali šiek tiek užtrukti
(priklausomai nuo telefono modelio).
Šiuo laikotarpiu mobiliojo telefono
valdymo per informacijos ir pramogų
sistemą galimybės yra ribotos.
Ne visi telefonai dera su visomis
Telefono sistemos funkcijomis. Dėl
šios priežasties naudojant tokius
specifinius telefonus galimi
nukrypimai nuo aprašomų funkcijų.
Papildomos informacijos rasite
konkretaus telefono adapterio
instrukcijose.
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„Laisvų rankų“ įrangos garsumo
nustatymas
Pasukite informacijos ir pramogų
sistemos rankenėlę m arba
paspaudinėkite ant vairo įrengtus
mygtukus + / -.

Telefono numerio rinkimas

Kai suaktyvintas pagrindinis telefono
meniu, nuspauskite rankenėlę
MENU, kad atvertumėte telefono
valdymo meniu.

Yra kelios parinktys, kuriomis
naudojantis galima surinkti telefono
numerį, naudojantis telefonų knygele
ir skambučių sąrašais.

Numerio įvedimas rankiniu būdu

Parinkite Enter number (įvesti
numerį) ir įveskite pageidaujamą
skaitmenų seką.
Parinkite y numeriui surinkti.
Norint persijungti į telefonų knygelę,
reikia parinkti z.

Telefonų knygelė
Nustačius ryšį, telefonų knygelė
palyginama su laikinojoje atmintinėje
esančia telefonų knygele (jei tai ta
pati SIM kortelė arba telefonas). Šiuo
laikotarpiu naujai įtraukti įrašai
nerodomi.
Jei prijungiama kita SIM kortelė ar
telefonas, telefonų knygelė įkeliama
iš naujo. Šis procesas gali užtrukti
kelias minutes (priklausomai nuo
telefono modelio).

Telefono numerio pasirinkimas
iš telefonų knygelės
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Pasirinkite Phone book (telefonų
knyga). Pasirodžiusiame meniu
parinkite pirmąją raidę, kad
pradėtumėte norimų rodyti telefonų
knygelės įrašų atranką.

Pastaba
Telefonų knygos įrašai yra
perkeliami perduodant juos iš
mobiliojo telefono. Telefonų knygos
įrašų pateiktis bei išdėstymo tvarka
informacijos ir pramogų sistemos
ekrane gali būti kitokia, nei mobiliojo
telefono ekrane.

Atlikę atranką, nurodykite
pageidaujamą telefonų knygelės
įrašą, kad būtų parodyti šio įrašo
numeriai.
Nurodykite pageidaujamą rinkti
numerį.

Skambučių sąrašai

Per meniu Call lists (skambučių
sąrašai) naudotojas gali matyti
įeinančius, išeinančius bei praleistus
skambučius ir rinkti atitinkamus
numerius. Kaip surinkti numerį:
nurodykite pageidaujamą skambučių
sąrašą, jo įrašą ir galiausiai pasirinkite
pageidaujamą telefono numerį.

Įeinantis skambutis
Jei jums skambinama, parodomas
meniu, kuriame galima atsiliepti į
skambutį arba jį atmesti.
Pasirinkite reikiamą parinktį.

Funkcijos telefoninio pokalbio
metu
Jei šiuo metu vyksta telefoninis
pokalbis, spustelėkite rankenėlę
MENU, kad atvertumėte pomeniu.
Pasiūlomos įvairios parinktys,
priklausančios nuo situacijos ir
mobiliojo telefono funkcijų:
■ Hang up (baigti pokalbį): baigti

telefoninį pokalbį.
■ Call number (telefono numeris):

įvesti telefono numerį ir atlikti antrą
skambutį arba DTMF (toninio
rinkimo) operaciją, pvz., skambinti
balso paštui arba naudotis
telefoninės bankininkystės
paslaugomis.

■ Detach call (atmesti skambutį):
nutraukti ryšį su konferencinio
telefoninio pokalbio dalyviu.
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■ Merge calls (sujungti skambučius):
sujungti du pokalbius (kai yra keli
aktyvūs pokalbiai).

■ Switch calls (perjungti
skambučius): persijungti tarp
pokalbių (jei yra keli aktyvūs
pokalbiai).

■ Mute call (begarsis skambutis):
nutildyti pokalbį.

Mobilieji telefonai ir CB
radijo įranga
Instaliavimo instrukcijos ir
valdymo nurodymai
Instaliuojant ir eksploatuojant
mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis
automobilio instaliavimo ir
eksploatavimo instrukcijų mobiliojo
ryšio telefonui. Nesilaikant nurodymų,
gali nebegalioti transporto priemonės
tipo patvirtinimas (ES direktyva
95/54/EB).

Rekomenduotinos prielaidos
eksploatavimui be gedimų:
■ Profesionaliai pritvirtinta išorės

antena, skirta pasiekti didžiausiam
veikimo diapazonui,

■ Didžiausia transliavimo galia yra
10 vatų,

■ Telefono tvirtinimas tinkamoje
vietoje, atsižvelkite į atitinkamas
pastabas 3 47.

Naudodami įrenginius, kurių
transliavimo galia viršija 10 vatų,
laikykitės nurodymų ir iš anksto
nustatytų išorinės antenos ar įrangos
laikiklio instaliavimo taškų.
Laisvų rankų įrangos priedus be
išorinės antenos GSM
900/1800/1900 standartų
mobiliesiems telefonams ir UMTS
leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei
didžiausia GSM 900 mobiliojo
telefono transliacijos galia yra
2 vatai GSM 900 arba 1 vatas kitų tipų
telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite
telefonu važiuodami. Net laisvų rankų
įrangos naudojimas gali blaškyti
dėmesį vairuojant.

9 Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir
mobiliuosius telefonus, kurie
atitinka mobiliesiems telefonams
taikomus standartus, naudojant
anteną automobilio išorėje.

Įspėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga
gali sukelti triktis automobilio
elektros sistemoje, jei
eksploatuojama automobilio
viduje be išorinės antenos, nebent
laikomasi nustatytų reikalavimų.
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Klimato kontrolė

Klimato kontrolės sistema .......... 215
Ventiliacinės angos .................... 222
Priežiūra ..................................... 223

Klimato kontrolės
sistema
Šildymo ir vėdinimo
sistema

Valdikliai, skirti:
■ Temperatūrai
■ Orui paskirstyti
■ Ventiliatoriaus greičiui
■ Šildymas, aprasojimo pašalinimas
■ Šildomas galinis langas

Temperatūrai
Temperatūrą nustatykite sukdami
rankenėlę.
raudona = šilta
mėlyna = šalta

Šildymas neveiks pilnu pajėgumu tol,
kol variklis nepasieks savo darbinės
temperatūros.

Orui paskirstyti
Paspausdami mygtukus, pasirinkite
oro angas.
L = į galvos zoną ir kojas
K = į kojas
M = į galvos zoną per nustatomas

oro ventiliacijos angas
J = į priekinį langą ir kojas

Pasirinktą nuostatą nurodo mygtuke
esantis šviesos diodas.

Ventiliatoriaus greičiui
Sureguliuokite oro srautą įjungdami
norimą feno greitį.
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Šildymas ir aprasojimo
pašalinimas V

■ Nuspauskite mygtuką V:
ventiliatorius automatiškai
persijungia į didesnį greitį, oro
srovės paskirstymas automatiškai
nukreipiamas į priekinį langą.

■ Nustatykite temperatūros valdymą
iki aukščiausios temperatūros
lygio.

■ Įjunkite galinio lango šildymą Ü.
■ Jei reikia, atidarykite šonines

ventiliacines angas ir nukreipkite
jas link durų langų.

Šildomas užpakalinis langas Ü 3 38.

Nuostatų indikacijos
Pasirinktas funkcijas nurodo
suaktyvintame mygtuke esantys
šviesos diodai.

Oro kondicionavimo
sistema

Valdikliai, skirti:
■ Temperatūrai
■ Orui paskirstyti
■ Ventiliatoriaus greičiui
■ Šildymas ir aprasojimo pašalinimas
■ Oro recirkuliacija 4

■ Aušinimas n
■ Šildomas galinis langas

Temperatūrai
Temperatūrą nustatykite sukdami
rankenėlę.
raudona = šilta
mėlyna = šalta

Šildymas neveiks pilnu pajėgumu tol,
kol variklis nepasieks savo darbinės
temperatūros.

Orui paskirstyti
Paspausdami mygtukus, pasirinkite
oro angas.
L = į galvos zoną ir kojas
K = į kojas
M = į galvos zoną per nustatomas

oro ventiliacijos angas
J = į priekinį langą ir kojas

Pasirinktą nuostatą nurodo mygtuke
esantis šviesos diodas.

Ventiliatoriaus greičiui
Sureguliuokite oro srautą įjungdami
norimą feno greitį.
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Šildymas ir aprasojimo
pašalinimas nuo langų V

■ Nuspauskite mygtuką V:
ventiliatorius automatiškai
persijungia į didesnį greitį, oro
srovės paskirstymas automatiškai
nukreipiamas į priekinį langą.

■ Įjunkite vėsinimą n.
■ Nustatykite temperatūros valdymą

iki aukščiausios temperatūros
lygio.

■ Įjunkite galinio lango šildymą Ü.
■ Jei reikia, atidarykite šonines

ventiliacines angas ir nukreipkite
jas link durų langų.

Pastaba
Jei pasirinktos aprasojimo
pašalinimo ir atšildymo nuostatos,
„Autostop“ neveiks.
Jei aprasojimo pašalinimo ir
atšildymo nuostatos pasirenkamos,
kai variklis veikia režimu „Autostop“,
variklis vėl užsives automatiškai.

Šildomas užpakalinis langas Ü 3 38.

Oro recirkuliavimo sistema 4
Oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas 4 mygtuku.

9 Perspėjimas

Ilgą laiką važiuojant su įjungtu
recirkuliacijos režimu gali pradėti
migdyti. Periodiškai įjunkite oro iš
lauko režimą, kad patektų gaivaus
oro.
Oro recirkuliavimo režimu gaivaus
oro kaita yra sumažinta. Veikiant
be vėsinimo oro drėgmė padidėja,
todėl langai gali aprasoti. Keleivių

skyriaus oro kokybė pablogės, dėl
ko keleiviai gali pasijusti
mieguistai.

Aušinimas n
Įjungiamas n mygtuku ir veikia tik
tada, kai įjungtas variklis ir
ventiliatorius.
Oro kondicionavimo sistema vėsina ir
sausina orą, kai lauko temperatūra
šiek tiek viršija užšalimo temperatūrą.
Todėl gali susidaryti kondensatas ir
lašėti iš po automobilio.
Jei vėsinimo ar sausinimo nereikia,
išjunkite vėsinimo sistemą ir taupykite
degalus. Išjungus vėsinimo sistemą,
veikiant funkcijai „Autostop“ klimato
kontrolės sistema neprašys vėl
užvesti variklio.
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Maksimalus aušinimas

Trumpam atidarykite langus, kad
greičiau išsisklaidytų karštas oras.
■ Įjunkite vėsinimą n.
■ Įjunkite oro cirkuliavimo sistemą

4.
■ Paspauskite oro srovės

paskirstymo jungiklį M.
■ Nustatykite temperatūros valdymą

iki žemiausios temperatūros lygio.
■ Nustatykite didžiausią

ventiliatoriaus greitį.
■ Atidarykite visas ventiliacines

angas.

Nuostatų indikacijos
Pasirinktas funkcijas nurodo
suaktyvintame mygtuke esantys
šviesos diodai.

Elektroninė klimato
kontrolės sistema

9 Perspėjimas

Draudžiama miegoti automobilyje
su įjungta oro kondicionavimo ar
šildymo sistema. Taip galima
pakenkti sau ar net mirti dėl
sumažėjusio deguonies lygio ir
(arba) nukritusios kūno
temperatūros.

Automatinio režimo valdikliai:
AUTO = automatinis

režimas: visas
nuostatas, išskyrus
temperatūrą,
sistema parenka
automatiškai

Temperature = išankstinis
pageidaujamos
temperatūros
pasirinkimas
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Šias funkcijas galima nustatyti
rankiniu būdu, išjungus automatinį
režimą:
Fan
speed

= pasirenkamas oro
srautas

MODE = pasirenkamas oro
paskirstymas

V = šildymas ir aprasojimo
pašalinimas

X = sistemos įjungimas ir
išjungimas

n = vėsinimo įjungimas ir
išjungimas

4 = oro recirkuliacija
AQS = oro kokybės jutiklis

Šildomas užpakalinis langas Ü 3 38.
Iš anksto nustatyta temperatūra yra
reguliuojama automatiškai.
Automatiniame režime ventiliatoriaus
greitis ir oro paskirstymas
automatiškai reguliuoja oro srautą.
Sistema gali būti rankiniu būdu
pritaikoma oro paskirstymui ir
ventiliatoriaus greičio valdymui.

Kiekvienas nustatymų pakeitimas
informacijos ekrane rodomas kelias
sekundes.
Suaktyvintas funkcijas nurodo
mygtuke esantis šviesos diodas.
Elektroninė klimato kontrolės sistema
veikia tik dirbant varikliui.

Automatinis režimas AUTO

Pagrindinis nustatymas didžiausiam
komfortui:
■ Spustelėjus AUTO mygtuką, oro

kondicionavimo sistema
automatiškai įjungiama.

■ Atidarykite visas ventiliacines
angas.

■ Nustatykite iš anksto pasirinktą
temperatūrą kairiąja sukamąja
rankenėle.

Ventiliatoriaus greičio reguliatorių,
esantį automatiniame režime, galite
nustatyti Settings (nustatymai)
meniu.
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Automobilio pritaikymas 3 92
Visoms oro ventiliacinėms angoms
yra nustatytas automatinis režimas.
Todėl oro ventiliacinės angos turi
visada būti atidarytos.

Iš anksto nustatytos
temperatūros pasirinkimas

Sukdami rankenėlę, nustatykite
pageidaujamą temperatūros reikšmę.
raudona = šilta
mėlyna = šalta

Jeigu nustatyta minimali temperatūra,
klimato kontrolės sistema veikia
maksimalaus vėsinimo režimu.

Jeigu nustatyta minimali temperatūra,
klimato kontrolės sistema veikia
maksimalaus šildymo režimu.
Pastaba
Jei temperatūra nukrenta iki 2 °C ar
dar žemiau ir variklis yra išjungtas su
funkcija „Autostop“, tuomet variklis
automatiškai užvedamas.
Išjungimo-užvedimo sistema 3 228.

Šildymas ir aprasojimo
pašalinimas nuo langų  V
■ Nuspauskite mygtuką V.
■ Temperatūra ir oro srovės

paskirstymas bus nustatomi
automatiškai, o ventiliatorius veiks
didesniu greičiu.

■ Norėdami grįžti į automatinį režimą:
nuspauskite mygtuką V.

Įjunkite galinio lango šildymą Ü.

Pastaba
Jei mygtukas V paspaudžiamas,
kai veikia variklis, funkcijos
„Autostop“ veikimas pristabdomas,
kol mygtukas V paspaudžiamas
pakartotinai.
Jei mygtukas V paspaudžiamas,
kai variklis sustabdytas su funkcija
„Autostop“, variklis automatiškai
užvedamas iš naujo.

Šildomas užpakalinis langas Ü 3 38.

Rankiniai nustatymai
Klimato kontrolės sistemos
nustatymai gali būti keičiami įjungiant
mygtukus ir sukamąsias rankenėles
toliau nurodytu būdu. Keičiant
nustatymus, išsijungs automatinis
režimas.
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Ventiliatoriaus greitis x

Pasukite sukamąją rankenėlę į
dešinę. Pasirinktas ventiliatoriaus
greitis ekrane išreiškiamas skaičiumi.
Norėdami grąžinti automatinį režimą:
Paspauskite AUTO mygtuką.

Oro paskirstymas MODE

Paspauskite MODE mygtuką vieną
kartą arba spauskite pakartotinai
pageidaujamam reguliavimui; oro
paskirstymo nustatymas bus
rodomas informacijos ekrane.
VL = į priekinį langą, galvos zoną

ir kojas
VK = į priekinį langą ir kojas
K = į kojas
M = į galvos zoną per

nustatomas oro
ventiliacijos angas

L = į galvos zoną per
nustatomas oro
ventiliacijos angas ir kojas

Norėdami grįžti prie automatinio oro
srovės paskirstymo: Išjunkite
atitinkamą nustatymą arba
paspauskite mygtuką AUTO.

Aušinimas n
Įjungiama arba išjungiama n
mygtuku.
Oro kondicionavimo sistema aušina ir
sausina orą, kai lauko temperatūra
viršija nurodytą lygį. Todėl gali
susidaryti kondensatas ir lašėti iš po
automobilio.
Jei vėsinimo ar sausinimo nereikia,
išjunkite vėsinimo sistemą ir taupykite
degalus. Išjungus vėsinimo sistemą,
veikiant funkcijai „Autostop“ klimato
kontrolės sistema neprašys vėl
užvesti variklio.

Automatic air recirculation
(Automatinė oro recirkuliacija)
Automatinė oro recirkuliacijos
sistema yra su oro kokybės jutikliu,
kuris automatiškai pradeda naudoti
orą iš lauko, jei viduje esantis oras yra
per drėgnas.
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Rankinis oro recirkuliacijos
režimas 4
Rankinis oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas 4 mygtuku.

9 Perspėjimas

Oro recirkuliavimo režimu gaivaus
oro kaita yra sumažinta. Veikiant
be vėsinimo oro drėgmė padidėja,
todėl langai gali aprasoti. Keleivių
skyriaus oro kokybė pablogės, dėl
ko keleiviai gali pasijusti
mieguistai.

Oro kokybės jutiklis AQS
Oro kokybės jutiklis atpažįsta blogą
aplinkos orą ir automatiškai perjungia
į orą viduje.

Sistemos įjungimas ir
išjungimas X
Paspaudžiant X mygtuką, įjungiamos
arba išjungiamos visos šildymo,
vėdinimo funkcijos ir oro vėsinimo
sistema.

Pagrindiniai nustatymai
Kai kurie nustatymai gali būti pakeisti
Settings (nustatymai) meniu
esančiame informacijos ekrane.
Automobilio pritaikymas 3 92.

Papildomas šildytuvas
Oro šildytuvas (tik dyzelinis
automobilis)
„Quickheat“ yra elektrinis papildomas
oro šildytuvas, kuris greičiau sušildo
keleivių skyrių.

Ventiliacinės angos
Reguliuojamos
ventiliacinės angos
Mažiausiai viena ventiliacinė anga
turi būti atidaryta, kai įjungtas
aušinimas, kad dėl oro judėjimo
stokos neapledėtų garintuvas.

Norėdami atidaryti ventiliacinę angą,
pasukite reguliavimo ratuką į
Y padėtį.
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Nukreipkite oro srovę pakeldami ar
pasukdami skersinius.

Norėdami uždaryti ventiliacinę angą,
pasukite reguliavimo ratuką į
4 padėtį.

9 Perspėjimas

Netvirtinkite jokių daiktų prie
ventiliacinių angų skersinių. Iškyla
sugadinimo ir sužeidimo pavojus
avarijos atveju.

Fiksuotos ventiliacinės
angos
Papildomos ventiliacinės angos
įtaisytos po priekiniu langu ir durų
langais bei grindyse.

Priežiūra
Oro įsiurbimas

Oro įsiurbimo anga priekinio lango
priekyje variklio skyriuje turi būti švari,
kad galėtų įsiurbti orą. Pašalinkite
lapus, nešvarumus ar sniegą.
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Dulkių filtras
Rankiniu būdu valdomas dulkių
filtras
Dulkių filtras valo dulkes, suodžius,
žiedadulkes, sporas ir kvapus
(kombinuotas filtras), esančius iš
lauko patenkančiame ore.

Reguliarus oro
kondicionvimo sistemos
veikimas
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir
efektyvų eksploatavimą, vėsinimas
turi būti įjungiamas po kelias minutes
per mėnesį, nepaisant metų laiko ir
oro. Kai lauko temperatūra žema,
vėsinimas yra neįmanomas.

Techninė priežiūra
Optimaliam vėsinimui užtikrinti,
rekomenduojame klimato kontrolės
sistemą tikrinti kasmet, praėjus
trims metams po automobilio
registracijos.

■ Funkcionalumo ir slėgio testas
■ Šildymo funkcionalumas
■ Sistemos hermetiškumo tikrinimas
■ Dirželių tikrinimas
■ Kondensatoriaus ir garintuvo

drenažo valymas
■ Eksploatavimo patikrinimas
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Važiavimas ir
naudojimas

Vairavimo patarimai ................... 225
Užvedimas ir važiavimas ........... 225
Variklio išmetimo sistema .......... 231
Automatinė pavarų dėžė ............ 233
Mechaninė pavarų dėžė ............ 236
Stabdžiai .................................... 237
Važiavimo kontrolės sistemos . . . 238
Pastovaus greičio palaikymo
sistema ...................................... 240
Objektų aptikimo sistemos ......... 241
Degalai ....................................... 244

Vairavimo patarimai
Automobilio valdymas
Niekada nevažiuokite
nuokalnėn su išjungtu varikliu
(išskyrus tuos atvejus, kai veikia
funkcija „Autostop“)
Tada neveikia daug automobilio
sistemų (pvz., stabdžiai su
stiprintuvu, vairo stiprintuvas). Taip
važiuodami keliate pavojų sau ir
keleiviams. Įjungus funkciją
„Autostop“ visos sistemos lieka veikti,
tačiau susilpnėja vairo stiprintuvo
veikimas ir sumažėja automobilio
greitis.
Išjungimo-užvedimo sistema 3 228.

Pedalai
Kad pedalų eigos niekas nekliudytų,
šalia jų neturi būti kilimėlių.

Užvedimas ir
važiavimas
Naujo automobilio
įvažinėjimas
Pirmuosius kelis tūkstančius
kilometrų laikykitės nurodytų
perspėjimų, kad pagerintumėte
automobilio eksploatacines savybes
ir ekonomiškumą bei ilgalaikį
automobilio eksploatavimą:
■ Venkite pradėti važiuoti visu

greičiu.
■ Neleiskite varikliui dirbti dideliu

greičiu.
■ Venkite staigių sustojimų, išskyrus

avarinius atvejus. Dėl to gali
netinkamai nusidėvėti jūsų
stabdžiai.

■ Venkite staigių pajudėjimų iš vietos,
staigios akceleracijos ir ilgalaikio
važiavimo dideliu greičiu, kad būtų
išvengta variklio sugadinimo ir būtų
taupomi degalai.
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■ Venkite akceleracijos visu greičiu
su žema pavara.

■ Nevilkite jokio kito automobilio.

Užvedimo spynelės
padėtys

0 = Degimas išjungtas
1 = Degimas išjungtas, vairo

užraktas atrakintas
2 = Degimas įjungtas, dyzelinis

variklis: pašildymas
3 = Užvedimas

Variklio užvedimas
Variklio užvedimas užvedimo
spynele

■ Raktą pasukite į padėtį 1, šiek tiek
pajudinkite vairą, kad atsirakintų
vairo užraktas

■ Mechaninė pavarų dėžė:
nuspauskite ir palaikykite sankabos
pedalą

■ Automatinė pavarų dėžė:
nuspauskite ir laikykite stabdžių
pedalą ir perjunkite pavarų
perjungimo svirtį į P arba N padėtį

■ Nespauskite greičio pedalo

■ Dyzelinis variklis: norėdami
pašildyti, pasukite raktą į 2 padėtį,
kol kontrolinis indikatorius !
išsijungs

■ Pasukite raktą į 3 padėtį, o užvedę
variklį, atleiskite

Prieš iš naujo užvesdami ar
išjungdami variklį, pasukite raktelį
atgal į 0 padėtį.
Veikiant funkcijai „Autostop“, variklį
galima užvesti nuspaudžiant
sankabos pedalą.
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Variklio užvedimas Start/Stop
mygtuku

■ Elektroninis raktas turi būti
automobilio viduje

■ Mechaninė pavarų dėžė:
nuspauskite sankabą ir stabdžius

■ Automatinė pavarų dėžė:
nuspauskite stabdžių pedalą ir
perveskite pavarų svirtį į padėtį P
arba N (saugumo sumetimais
variklis užvedamas padėtyje P)

■ Nespauskite greičio pedalo
■ Paspauskite Start/Stop mygtuką, o

užvedę variklį, atleiskite. Dirbant
varikliui, užsidegs žalias šviesos
diodas

Jei norite išjungti variklį, dar kartą
nuspauskite mygtuką.

Variklio išjungimas
■ Norėdami išjungti variklį,

paspauskite Start/Stop mygtuką,
aki variklis užvestas, o transporto
priemonė stovi.

Priedų režimas
Paspauskite Start/Stop mygtuką
vieną kartą nespausdami sankabos
ar stabdžių pedalo: priedų režimas
suaktyvintas, geltonas šviesos
diodas mygtuke šviečia. Įjungus šį
režimą atleidžiamas vairo užraktas ir
veikia kai kurios elektrinės funkcijos.
Norėdami užvesti variklį įjungę priedų
režimą, nuspauskite sankabos
pedalą (rankinė transmisija) arba
stabdžių pedalą (automatinė
transmisija) ir paspauskite Start/Stop
mygtuką dar kartą.

Degimo įjungimo režimas
Paspauskite ir palaikykite Start/Stop
mygtuką 5 sekundes nespausdami
sankabos ar stabdžių pedalo: degimo
įjungimo režimas suaktyvintas, žalias
šviesos diodas mygtuke šviečia.
Įjungus šį režimą veikia visos
elektrinės funkcijos, o dyzelinis
variklis yra iš anksto pašildomas.
Norėdami užvesti variklį įjungę
degimo įjungimo režimą, nuspauskite
sankabos pedalą (rankinė
transmisija) arba stabdžių pedalą
(automatinė transmisija) ir
paspauskite Start/Stop mygtuką dar
kartą.
Pastaba
Į bagažinės skyrių arba labai arti
Info-Display nedėkite nuotolinio
valdymo pultelio.

Avarinis veikimas
Jei elektroninio rakto baterija išsekusi
arba radijo bangu nuotolinio valdymo
pultelis neveikia, vairuotojo dureles
galima užrakinti arba atrakinti
mechaniniu raktu 3 22.
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Mechaninis raktas atrakina ir
užrakina tik vairuotojo dureles. Viso
automobilio atrakinimas 3 25.
Automobiliuose su apsaugos nuo
vagystės signalizacijos sistema,
atrakinus automobilį gali suveikti
pavojaus signalas. Išjunkite pavojaus
signalą, įjungdami degimą.

Atidarykite dangtelį puodelio laikiklio
apačioje centrinėje konsolėje.
Išstumkite elektroninį raktelį ir įkiškite
jį į spynelę.
Paspauskite Start/Stop mygtuką.

Norėdami išjungti variklį, mažiausiai
2 sekundes palaikykite nuspaustą
Start/Stop mygtuką.
Užrakinkite vairuotojo dureles
mechaniniu raktu. Viso automobilio
užrakinimas 3 25.
Ši parinktis yra skirta tik avariniam
atvejui. Kreipkitės į dirbtuves.

Transporto priemonės
užvedimas žemoje
temperatūroje
Variklį be papildomų šildytuvų galima
užvesti iki -27 °С temperatūroje. Tam
reikalinga tinkamos klampos variklio
alyva, tinkami degalai, laiku atliekama
techninė priežiūra ir pakankamai
įkrautas akumuliatorius. Kai
temperatūra yra žemesnė nei -27 °C,
automatinei transmisijai reikia apie
5 minučių šildymo. Pavarų svirtis turi
būti padėtyje P.

Inercinio stabdymo
nutraukimas
Inercinio stabdymo metu, t. y. kai
automobilis važiuoja su įjungta
pavara, bet akceleratoriaus pedalas
nenuspaustas.

Sistema „Stop-start“
Išjungimo-užvedimo sistema padeda
taupyti degalus ir sumažinti išmetamų
teršalų kiekį. Jei leidžia sąlygos, ji
išjungia variklį iš karto, kai greitis
tampa mažas ar automobilis sustoja,
pvz., prie šviesoforo ar transporto
spūstyje. Kai tik nuspaudžiama
sankaba, sistema užveda variklį
automatiškai. Akumuliatoriaus jutiklis
užtikrina, kad funkcija „Autostop“
veiktų tik tada, kai akumuliatoriaus
pakankamai įkrautas pakartotiniam
užvedimui.



Važiavimas ir naudojimas 229

Įjungimas
Išjungimo-užvedimo sistema ima
veikti iš karto po variklio užvedimo,
automobiliui pradėjus važiuoti ir jei
yra toliau šiame skyriuje nurodytos
sąlygos.

Išjungimas

Išjunkite išjungimo-užvedimo
sistemą, paspausdami ECO
mygtuką. Kad sistema išjungta, rodo
užgesęs mygtuko šviesos diodas.

„Autostop“
Jei automobilio greitis mažas arba jis
stovi, funkcija „Autostop“
suaktyvinama taip:
■ Nuspauskite sankabos pedalą.
■ Nustatykite pavarų svirtį į neutralią

padėtį.
■ Atleiskite sankabos pedalą.
Variklis bus išjungtas, bet degimas
tęsis.

Funkcijos „Autostop“ veikimą nurodo
rodyklė, esanti tachometro padėtyje
AUTOSTOP.

Suveikus funkcijai „Autostop“,
šildymo ir stabdžių funkcijos lieka
veikti.

Įspėjimas

Automatinio išjungimo metu gali
susilpnėti vairo stiprintuvo
veikimas.

Funkcijos „Autostop“ veikimo sąlygos
Išjungimo-užvedimo sistema
patikrina, ar yra visos šios sąlygos.
■ Išjungimo-užvedimo sistema nėra

išjungta rankiniu būdu
■ Variklio dangtis iki galo uždarytas
■ Vairuotojo durys uždarytos arba jo

saugos diržas užsegtas
■ Akumuliatorius pakankamai

įkrautas ir yra geros būklės
■ Variklis yra pakaitintas
■ Variklio aušinamojo skysčio

temperatūra nėra per aukšta
■ Variklio išmetimo sistemos

temperatūra nėra per aukšta, pvz.,
po važiavimo didele variklio
apkrova
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■ Aplinkos temperatūra nėra per
žema

■ Klimato kontrolės sistema leidžia
naudoti funkciją „Autostop“

■ Vakuumas stabdžių sistemoje
pakankamas

■ Dyzelino dalelių filtro savaiminio
išsivalymo funkcija neįjungta

■ Automobilis pajudėjo po paskutinio
funkcijos „Autostop“ suveikimo
atvejo

Kitaip funkcija „Autostop“ neveiks.
Jei lauke beveik nulinė temperatūra,
gali būti trikdoma automatinio
išjungimo funkcija.
Kai kurios klimato kontrolės sistemos
nuostatos gali riboti funkcijos
„Autostop“ veikimą. Plačiau žr. skyrių
apie klimato reguliavimą.
Iš karto išvažiavus iš greitkelio,
funkcijos „Autostop“ veikimas gali būti
ribojamas.
Naujo automobilio įvažinėjimas
3 225.

Akumuliatoriaus apsauga nuo
išsikrovimo
Norint užtikrinti, kad variklis patikimai
pakartotinai užsivestų, išjungimo-
užvedimo sistemoje yra įdiegtos
kelios akumuliatoriaus apsaugos nuo
išsikrovimo funkcijos.

Energijos taupymo priemonės
Veikiant funkcijai „Autostop“, kai
kurios elektrą vartojančios funkcijos,
pvz., papildomas elektrinis šildytuvas
ar galinio lango šildytuvas
išjungiamos arba įjungiamas jų
energijos taupymo režimas. Energijai
taupyti sumažinamos klimato
kontrolės sistemos ventiliatoriaus
apsukos.

Vairuotojo atliekamas
pakartotinis variklio užvedimas
Norėdami užvesti variklį, nuspauskite
sankabos pedalą.
Kad variklis užsivedė, rodo rodyklė
tachometro tuščiosios eigos
padėtyje.

Jei pavarų svirtis pervedama iš
neutralios padėties nenuspaudus
sankabos pedalo, įsijungia kontrolinis
indikatorius 0 arba vairuotojo
informacijos centre pasirodo
atitinkamas ženklas.
Kontrolinis indikatorius 0 3 79.

Pakartotinis variklio užvedimas
išjungimo-užvedimo sistema
Kad būtų galima automatiškai
pakartotinai užvesti variklį, pavarų
svirtis turi būti neutralioje padėtyje.
Jei funkcijos „Autostop“ veikimo metu
susidaro viena iš šių sąlygų, „Stop-
start“ sistema automatiškai
pakartotinai užveda variklį.
■ Išjungimo-užvedimo sistema

išjungta rankiniu būdu
■ Variklio dangtis atidarytas
■ Vairuotojo saugos diržas atsegtas

ir vairuotojo durys atidarytos
■ Variklio temperatūra per žema
■ Akumuliatorius išsekęs
■ Vakuumas stabdžių sistemoje

nepakankamas
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■ Automobilis pradeda važiuoti
■ Klimato reguliavimo sistemai reikia,

kad būtų užvestas variklis
■ Oro kondicionavimas įjungiamas

rankiniu būdu
Jei variklio gaubtas nėra visiškai
uždarytas, vairuotojo informacijos
centre pasirodo įspėjamasis
pranešimas ir įsijungia kontrolinis
indikatorius /.
Kontrolinis indikatorius / 3 83.
Jei į maitinimo lizdą yra įjungtas
elektrinis prietaisas, pvz.,
nešiojamasis kompaktinių plokštelių
grotuvas, galima pastebėti, kad
variklio pakartotinio užvedimo metu
galia truputį nukrenta.

Automobilio statymas
■ Nestatykite automobilio ant lengvai

užsidegančių paviršių. Dėl aukštos
temperatūros išmetimo sistemoje
gali užsidegti paviršius.

■ Visada įjunkite stovėjimo stabdį,
nespausdami atleidimo mygtuko.
Įjunkite stabdį kaip įmanoma
tvirčiau, statydami automobilį

nuokalnėje ar įkalnėje. Tuo pat
metu paspauskite kojinį stabdį, kad
sumažėtų veikianti jėga.

■ Išjunkite variklį ir degimą. Pasukite
vairą, kad užsirakintų vairo
užraktas.

■ Jei automobilis stovi ant lygaus
paviršiaus ar įkalnėje, prieš
įjungdami degimą pirmiausia
įjunkite pirmą pavarą arba
nustatykite pavarų svirtį į P padėtį.
Jei automobilis stovi įkalnėje,
priekinius ratus pasukite nuo
bordiūro.
Jei automobilis stovi nuokalnėje,
prieš išjungdami degimą, įjunkite
atbulinės eigos pavarą arba
nustatykite pavarų svirtį į P padėtį.
Nukreipkite priekinius ratus į
bordiūrą.

■ Užrakinkite automobilį ir įjunkite
apsaugos nuo vagių sistemą.

Variklio išmetimo
sistema

9 Pavojinga

Išmetimo dujose yra bespalvio ir
bekvapio nuodingo anglies
dvideginio, kurio įkvėpus gali ištikti
mirtis.
Jei išmetimo dujos pateko į
automobilio vidų, atidarykite
langus. Leiskite gedimą pataisyti
dirbtuvėse.
Nevažiuokite automobiliu su
atidarytu bagažinės dangčiu,
kadangi į automobilio vidų gali
patekti išmetamųjų dujų.

Dyzelino dalelių filtras
Dyzelio dalelių sistema filtruoja
kenksmingas suodžių daleles iš
išmetamųjų dujų. Sistemoje įtaisyta
savaiminio išsivalymo funkcija, kuri
važiuojant automatiškai įjungiama.
Filtras valomas aukštoje
temperatūroje sudeginant suodžių
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daleles. Procesas automatiškai
atliekamas esant nustatytoms
vairavimo sąlygoms ir gali trukti iki
25 minučių. Šiuo laikotarpiu funkcija
„Autostop“ nepasiekiama ir gali
padidėti degalų sąnaudos. Proceso
metu atsiradęs kvapas ir dūmai yra
normalus reiškinys.

Esant tam tikroms vairavimo
sąlygoms (pvz., važiuojant trumpą
atstumą), sistema negali
automatiškai išsivalyti.
Jei filtrą reikia išvalyti, o ankstesnių
važiavimo sąlygų metu šis procesas
nebuvo atliktas, mirksi arba dega
indikatorius %. Važiuokite toliau

palaikydami minimalų 50 km/h greitį
apie 15 minučių arba kol išsijungs
indikatorius. Jei reikia, perjunkite
mažesnę pavarą. Tada prasidės
automatinis dyzelino dalelių filtro
valymas.

Valymo metu nerekomenduojame
nutraukti kelionės arba išjungti
variklio.

Įspėjimas

Jeigu valymo eiga sutrikdoma
daugiau nei vieną kartą, padidėja
pavojus rimtai sugadinti variklį.

Valymas greičiausiai atliekamas
esant dideliam greičiui ir didelėms
apkrovoms.

Kai tik savaiminio valymo procesas
baigtas, indikatorius% užgęsta.

Katalizatorius
Katalizatorius sumažina kenksmingų
medžiagų kiekį išmetimo dujose.
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Įspėjimas

Kitos nei 3 244, 3 308
puslapiuose išvardintos kuro
rūšys, gali sugadinti katalizatorių ir
elektroninius komponentus.
Nesudegęs kuras perkaista ir
sugadina katalizatorių. Todėl
venkite dažnai naudoti starterį,
visiškai ištuštinti kuro baką arba
užvesti variklį stumiant ar traukiant
automobilį.

Jei variklio uždegimas sutrikęs,
variklis veikia netolygiai, jo veikimas
suprastėjęs ar yra kitų neįprastų
problemų, kuo greičiau nuvežkite
automobilį pataisyti į dirbtuves.
Avarijos atveju galima važiuoti toliau,
tačiau tik trumpą atstumą ir išlaikant
nedidelį automobilio ir variklio greitį.

Automatinė pavarų
dėžė
Automatinė pavarų dėžė leidžia
rankiniu (mechaninis režimas) arba
automatiniu būdu (automatinis
režimas) perjungti pavaras.

Pavarų dėžės ekranas

Pasirinkta pavara ir režimas rodomi
pavarų dėžės ekrane.

Pavarų svirtis

P = statymo padėtis, ratai
užblokuoti; įjunkite tik tuomet,
kai automobilis nejuda ir
įjungtas stovėjimo stabdys,

R = atbulinė pavara; įjunkite tik
tuomet, kai automobilis nejuda,

N = neutrali,
D = automatinis režimas su visomis

pavaromis.

Pavarų perjungimo svirtis užfiksuota
P padėtyje. Norėdami perjungti
įjunkite degimą, nuspauskite stabdžių
pedalą ir paspauskite atleidimo
mygtuką.
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Norėdami įjungti P arba R,
nuspauskite atlaisvinimo mygtuką.
Perjunginėdami pavaras nespauskite
akseleratoriaus pedalo. Niekada tuo
pačiu metu nespauskite
akseleratoriaus ir stabdžių pedalo.
Perjungus pavarą ir atleidus
stabdžius automobilis pradeda lėtai
judėti.

Stabdymas varikliu
Norėdami stabdyti varikliu, tinkamu
laiku pasirinkite žemesnę pavarą, kai
važiuojate nuo kalno.

Automobilio siūbavimas
Automobilį galima siūbuoti tik, jei jis
įstrigęs smėlyje, purve, sniege ar
duobėje. Kelis kartus perjunkite
pavarų svirtį tarp D ir R. Neleiskite
varikliui dirbti dideliu greičiu ir venkite
staigios akceleracijos.

Automobilio statymas
Įjunkite stovėjimo stabdį, perjunkite
P padėtį ir išimkite užvedimo raktą.

Užvedimo raktelį galima ištraukti tik
tuomet, kai pavarų svirtis nustatyta į
P padėtį.

Mechaninis režimas

Perjunkite pavarų svirtį iš D padėties
į kairę, tada į priekį ir atgal.
< = Perjunkite aukštesnę pavarą.

] = Perjunkite žemesnę pavarą.

Jei automobilio greičiui esant per
mažam pasirenkama aukštesnė
pavara, arba greičiui esant per
dideliam pasirenkama žemesnė
pavara, ji neperjungiama.

Jei variklio greitis per mažas, pavarų
dėžė automatiškai perjungia
žemesnę pavarą, didesnę nei
atitinkamas automobilio greitis.
Varikliui dirbant aukštomis
apsukomis, aukštesnė pavara
automatiškai neperjungiama.

Elektroninės važiavimo
programos
■ Ką tik užvedus variklį, kai jis dar

šaltas, darbinės temperatūros
programa padidina variklio greitį,
kad katalizatorius greičiau pasiektų
reikiamą temperatūrą.

■ Automatinė neutralios pavaros
funkcija perjungia pavarą į tuščiąją
eigą, kai automobilis sustabdomas
esant įjungtai priekinei pavarai.
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Žemesnės pavaros
perjungimas

Greitesnei akceleracijai
akceleratoriaus pedalą nuspauskite
iki galo ir laikykite. Priklausomai nuo
variklio greičio pavarų dėžė perjungia
žemesnę pavarą.

Gedimas
Gedimo atveju užsidega gedimo
indikatoriaus lemputė g. Pavarų
dėžė pavarų neperjunginėja nei
automatiškai, nei rankiniu būdu,
kadangi svirtis užfiksuota tam tikroje
pavaroje.

Sutrikimo priežastį reikia pašalinti
nedelsiant techninio aptarnavimo
dirbtuvėse.

Elektros energijos tiekimo
sutrikimas
Jei sutriko elektros energijos
tiekimas, pavarų perjungimo svirties
negalima nustatyti iš P padėties.
Užvedimo raktelio negalima ištraukti
iš užvedimo spynelės užrakto.
Jei akumuliatorius išsikrovęs, variklį
užveskite nuo kito automobilio
akumuliatoriaus 3 287.
Jei akumuliatorius nėra gedimo
priežastis, atleiskite pavarų
perjungimo svirtį ir ištraukite
užvedimo raktelį iš užvedimo
spynelės užrakto.

Atleiskite pavarų perjungimo
svirtį
1. Įjunkite stovėjimo stabdį.

2. Atidarykite dangtelį pavarų
perjungimo svirties dešinėje.
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3. Įstatykite atsuktuvą į ertmę, kiek
pavyks, ir perjunkite pavarų
perjungimo svirtį iš padėties P. Jei
dar kartą įjungiama P, pavarų
svirtis vėl bus užfiksuota padėtyje.
Leiskite elektros energijos tiekimo
sutrikimą pašalinti dirbtuvėse.

4. Uždarykite dangtelį.

Mechaninė pavarų dėžė

Norėdami įjungti atbulinės eigos
pavarą, stovint automobiliui
patraukite žiedą perjungimo svirtyje ir
perjunkite pavarą.
Jei pavara nepersijungia, nustatykite
svirtį į neutralią pavarą, atleiskite
sankabos pedalą ir vėl nuspauskite,
tada bandykite vėl įjungti pavarą.
Be reikalo nespauskite sankabos
pedalo.
Sankabos pedalą reikia nuspausti
visiškai. Vairuodami nelaikykite kojos
ant sankabos pedalo.

Įspėjimas

Patartina esant galimybei visada
laikyti abi rankas ant vairo. Venkite
laikyti ranką ant pavarų svirties.
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Stabdžiai
Stabdžių sistema sudaryta iš dviejų
viena nuo kitos nepriklausomų
stabdymo grandinių.
Jei viena stabdymo grandinė
sugenda, automobilį dar galima
sustabdyti kita stabdymo grandine.
Tačiau stabdymo efektas
pasiekiamas tik stipriai spaudžiant
stabdžių pedalą. Tam reikia naudoti
daug daugiau jėgos. Jei padidėjo
stabdymo atstumas. Prieš tęsdami
kelionę, susisiekite su dirbtuvėmis.
Kai variklis neveikia, darbinio
stabdžių cilindro poveikis dingsta
vieną ar du kartus nuspaudus
stabdžio pedalą. Stabdymo efektas
nesumažėja, tačiau stabdant reikia
žymiai daugiau jėgos. Tai ypač
svarbu prisiminti velkant automobilį.
Po paleidimo sistema pradeda
automatinį testavimą, kuris gali būti
girdimas.
Kontrolinis indikatorius R 3 79.

Stabdžių antiblokavimo
sistema
Stabdžių antiblokavimo sistema
(ABS) apsaugo ratus nuo
užblokavimo.
Kai tik ratai pradeda rodyti blokavimo
požymius, ABS pradeda reguliuoti
stabdžių slėgį. Automobilį galima
vairuoti net ir smarkiai stabdant.
ABS veikimas pasireiškia stabdžio
pedalo pulsavimu ir veikimo metu
atsirandančiu triukšmu.
Norėdami pasiekti geriausią
stabdymo poveikį, viso stabdymo
proceso metu laikykite stabdžio
pedalą nuspaustą, nepaisydami
pedalo pulsavimo. Nemažinkite
pedalo spaudimo.
Kontrolinis indikatorius u 3 80.

Gedimas

9 Perspėjimas

Jei ABS sistemoje yra gedimas,
ratai gali užsiblokuoti dėl
sunkesnio nei įprastai stabdymo.
ABS nebeveikia. Smarkaus
stabdymo metu automobilio
vairuoti negalima, jis gali nukrypti
nuo kelio.

Sutrikimo priežastį reikia pašalinti
nedelsiant techninio aptarnavimo
dirbtuvėse.
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Stovėjimo stabdis

Visada stipriai patraukite stovėjimo
stabdį, nespausdami atleidimo
mygtuko, taip pat kaip įmanoma
stipriau traukite stabdį važiuodami
nuo ar į kalną.
Norėdami atleisti stovėjimo stabdį,
lengvai pakelkite svirtį, paspauskite
atleidimo mygtuką ir nuleiskite svirtį
iki galo.
Norėdami sumažinti stovėjimo
stabdžio veikimo jėgą, tuo pačiu metu
spauskite kojinį stabdį.
Kontrolinis indikatorius & 3 79.

Stabdymo pagalba
Jei greitai ir stipriai nuspaudžiamas
stabdžių pedalas, automatiškai
pradeda veikti didžiausia stabdymo
jėga (pilnas stabdymas).
Kojinį stabdį spauskite tolygiai tol, kol
reikalingas nepertraukiamas
stabdymas. Didžiausia stabdymo
jėga automatiškai sumažėja, kai
atleidžiamas stabdžių pedalas.

Važiavimo kontrolės
sistemos
Traukos kontrolės sistema
Traukos valdymo sistema (TC)
prireikus padidina vairavimo
stabilumą, neleisdama ratams
prasisukti, nepaisant kelio paviršiaus
tipo ar padangų sukibimo.
Kai tik ratai pradeda suktis,
sumažinama variklio galia ir labiausiai
besisukantis ratas stabdomas
individualiai. Tai žymiai pagerina
automobilio vairavimo stabilumą
slidžiu kelio paviršiumi.
TC veikia tol, kol užgęsta b
kontrolinis indikatorius.
Kai TC veikia, b blyksi.

9 Perspėjimas

Nenaudokite šios savybės
norėdami surizikuoti vairuodami.
Greitį reguliuokite atsižvelgdami į
kelio sąlygas.

Kontrolinis indikatorius b 3 81.



Važiavimas ir naudojimas 239

Išjungimas

TC gali būti išjungiama, kai reikia, kad
ratai prasisuktų: laikykite mygtuką b
nuspaustą maždaug 2 sekundes.
Kontrolinis indikatorius k šviečia.
TC iš naujo įjungiama vėl nuspaudus
b mygtuką.
TC galima pakartotinai įjungti, kai
įjungiamas degimas.

Elektroninės stabilumo
kontrolės sistema
Elektroninė stabilumo kontrolės
sistema (ESC) prireikus pagerina
važiavimo stabilumą, nepaisant kelio
paviršiaus ar padangų sukibimo.
Sistema taip pat neleidžia
varomiesiems ratams prasisukti.
Kai tik automobilis nukrypsta nuo
kelio (nepakankamas arba per didelis
pasukimas), variklio išeiga
sumažinama, o ratai stabdomi
atskirai. Tai žymiai pagerina
automobilio vairavimo stabilumą
slidžiu kelio paviršiumi.
ESC veikia tol, kol užgęsta b
kontrolinis indikatorius.
ESC veikiant, b blyksi.

9 Perspėjimas

Nenaudokite šios savybės
norėdami surizikuoti vairuodami.
Greitį reguliuokite atsižvelgdami į
kelio sąlygas.

Kontrolinis indikatorius b 3 81.

Išaktyvinimas

Kad vairavimas būtų efektyvesnis,
ESC gali būti išjungiamas. laikykite
mygtuką b nuspaustą apie
7 sekundes.
Kontrolinis indikatorius n šviečia.
ESC iš naujo įjungiamas vėl
nuspaudus b mygtuką. Jei traukos
valdymo sistema buvo išjungta prieš
tai, išjungiama ir TC, ir ESC.
ESC galima pakartotinai suaktyvinti
įjungus degimą.
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Pastovaus greičio
palaikymo sistema
Pastovaus greičio palaikymo sistema
gali išsaugoti ir išlaikyti nuo maždaug
40 iki 200 km/val. greičius. Nustatytas
greitis gali šiek tiek kisti, jei važiuojate
į kalną arba nuo kalno.
Saugumo sumetimais pastovaus
greičio palaikymo sistemos negalima
įjungto, kol nors kartą nebus
paspaustas kojinis stabdis.

Nenaudokite pastovaus greičio
palaikymo sistemos, jei nereikia
išlaikyti pastovaus greičio.

Jei automobilyje yra automatinė
pavarų dėžė, pastovaus greičio
palaikymo sistemą įjunkite tik esant
nustatytam automatiniam pavarų
dėžės režimui.
Kontrolinis indikatorius m 3 83.

Įjungimas
Paspauskite svirties jungiklį m
viršutiniame kampe; ims šviesti baltas
kontrolinis indikatorius m.

Įjungimas
Padidinkite greitį iki norimo ir pasukite
nykščiu valdomą ratuką į SET/-
padėtį; greitis, kuriuo važiuojama, bus
išsaugotas ir palaikomas. Dega žalias
kontrolinis indikatorius m. Greičio
pedalas gali būti atleidžiamas.
Automobilio greitį galima padidinti
spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
Kai akseleratoriaus pedalas
atleidžiamas, atstatomas anksčiau
išsaugotas greitis.
Pavarą galima perjungti ir veikiant
pastovaus greičio palaikymo
sistemai.

Greičio didinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemai
esant įjungtai, nykščiu valdomą
ratuką laikykite pasuktą į RES/+
padėtį arba kelis kartus trumpai
paspauskite RES/+: greitis didėja
nuolat arba mažomis pakopomis.
Arba galite padidinti greitį iki norimo ir
jį išsaugoti pasukdami į RES/+ padėtį.

Greičio mažinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemai
esant įjungtai, nykščiu valdomą
ratuką laikykite pasuktą į SET/- padėtį
arba kelis kartus trumpai paspauskite
SET/-: greitis mažėja nuolat arba
mažomis pakopomis.

Išjungimas
Paspauskite mygtuką y; ims šviesti
baltas kontrolinis indikatorius m.
Pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama.Išsaugotas greitis bus
įrašytas į atmintį.
Automatinis išjungimas:
■ automobilio greitis mažesnis nei

40 km/val.,
■ nuspaustas stabdžių pedalas,
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■ sankabos pedalas nuspaustas
ilgiau nei kelias sekundes,

■ pavarų perjungimo svirtis yra N,
■ veikia traukos kontrolės sistema

arba elektroninė stabilumo
kontrolė.

Išsaugoto greičio atstatymas
Pasukite nykščiu valdomą ratuką į
RES/+ padėtį esant greičiui,
viršijančiam 40 km/val.. Bus
pasiektas išsaugotas greitis. Jei
skirtumas tarp esamo greičio ir
išsaugoto greičio yra didesnis nei
40 km/val., automobilis nebegalės
judėti išsaugotu greičiu.

Išjungimas
Paspauskite svirties jungiklį m
apatiniame kampe; kontrolinis
indikatorius m užges. Bus ištrintas
išsaugotas greitis. Išjungus degimą,
išsaugotas greitis taip pat bus
ištrintas.

Objektų aptikimo
sistemos
Automobilio statymo
pagalba

Automobilio statymo pagalba
palengvina automobilio statymą,
išmatuodama atstumą tarp
automobilio ir galinių kliūčių bei
skleisdama garsinius signalus.
Tačiau vairuotojui tenka visa
atsakomybė už saugius automobilio
pastatymo manevrus.

Sistemą sudaro keturi galiniame
buferyje sumontuoti ultragarsiniai
jutikliai.
Kontrolinis indikatorius r 3 81.
Pastaba
Bet kokie automobilio aptikimo
zonoje sumontuoti priedai gali
sukelti sistemos gedimą.

Įjungimas
Įjungus atbulinės eigos pavarą,
sistema įsijungia automatiškai.
Apie kliūtis pranešama įspėjamuoju
garsiniu signalu. Tarpai tarp
įspėjamųjų signalų mažėja
automobiliui artėjant prie kliūties. Kai
atstumas mažesnis nei 40 cm,
garsinis įspėjamasis signalas
skamba nenutrūkstamai.

Išjungimas
Sistema išjungiama automatiškai, kai
■ automobilis važiuoja didesniu nei

10 km/h greičiu
■ automobilis pastatytas
■ sistemoje yra gedimas.
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Gedimas
Atsiradus sistemos gedimui užsidega
r.
Be to, jei sistema neveikia dėl laikinų
sąlygų, pavyzdžiui, sniegu padengtų
jutiklių, švies r.

Svarbūs patarimai apie statymo
pagalbos sistemų naudojimą

9 Perspėjimas

Tam tikromis sąlygomis įvairūs
atspindintys objektų ar medžiagų
paviršiai bei išoriniai garso šaltiniai
gali trikdyti sistemos veikimą.

Įspėjimas

Jutiklio veikimas gali susilpnėti, jei
jis bus padengtas, pvz., ledu ar
sniegu.
Statymo pagalbos sistemos
veikimo efektyvumas gali
sumažėti dė jutiklio lygio
pakeitimo.

Konkrečios sąlygos taikomos
aukštiems automobiliams (pvz.,
visureigiai, mikroautobusiukai,
transporteriai). Objekto aptikimas
viršutinėje automobilio dalyje nėra
užtikrinamas.
Mažo skersmens objektai,
pavyzdžiui, siauri objektai ar
minkštos medžiagos, gali nebūti
aptinkami sistemos.
Statymo pagalbos sistemos nėra
efektyvios padedant vairuotojui
išvengti netikėtų objektų.

Pastaba
Jutiklis gali aptikti nesamą objektą
(aido trukdį), kurį sukėlė akustiniai ar
mechaniniai trikdžiai.

Galinio vaizdo kamera
Galinio vaizdo kamera padeda
vairuotojui važiuoti atgal, rodydama
zonos už automobilio vaizdą.
Galinio vaizdo kameros rodomas
vaizdas pateikiamas spalvotame
informaciniame ekrane.

9 Perspėjimas

Galinio vaizdo kamera nepakeičia
vairuotojo akių. Atminkite, kad į
kameros regos lauką ir pažangiųjų
statymo pagalbos jutiklių
stebėjimo lauką nepatenkantys
objektai (pvz., po bamperiu ar po
automobiliu) nerodomi.
Nevažiuokite automobiliu atgal,
žiūrėdami tik į informacinį ekraną.
Prieš važiuodami atgal,
patikrinkite aplinką už automobilio
ir aplink jį.

Įjungimas
Galinio vaizdo kamera automatiškai
suaktyvinama įjungus atbulinę
pavarą.
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Funkcionalumas

Kamera sumontuota bagažinės
dangčio rankenoje, jos regos kampas
siekia 130°.

Dėl kameros aukštos padėties ekrane
galima matyti galinį bamperį: tai
padeda geriau įvertinti atstumus.
Kameros rodoma zona yra ribota.
Vaizde matomas atstumas skiriasi
nuo tikrojo.

Orientacinės linijos
Dinaminės orientacinės linijos – tai
horizontalios linijos, išdėstytos 1
metro intervalais ir projektuojamos
vaizde, kad apibrėžtų atstumą iki
rodomų objektų.

Automobilio trajektorija vaizduojama
pagal vairo pasukimo kampą.
Šią funkciją galima išaktyvinti per
meniu Settings (nustatymai), kurį
rasite informacijos ekrane. Apie
automobilio pritaikymą skaitykite
3 92.

Įspėjamieji ženklai
Įspėjamieji ženklai indikuojami
trikampiais 9 iliustracijoje, kurioje
rodomos pažangiosios statymo
pagalbos galinių jutiklių aptiktos
kliūtys.
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Rodyti nuostatas

Šviesumą galima reguliuoti
daugiafunkcės rankenėlės aukštyn /
žemyn nukreiptais mygtukais.
Kontrastas nustatomas
daugiafunkcės rankenėlės kairėn /
dešinėn nukreiptais mygtukais.

Išjungimas
Kamera išaktyvinama, kai važiuojant
pirmyn pasiekiamas atitinkamas
greitis arba išjungiama atbulinė
pavara ir neįjungiama apie
10 sekundžių.

Galinio vaizdo kameros suaktyvinimą
arba išaktyvinimą galima pakeisti per
informacinio ekrano meniu Settings
(nustatymai). Apie automobilio
pritaikymą skaitykite 3 92.

Gedimas
Trikčių pranešimai pateikiami ženklu
9 viršutinėje informacinio ekrano
eilutėje.
Galinio vaizdo kamera gali neveikti
tinkamai tokiais atvejais:
■ aplink tamsu,
■ tiesiai į kameros objektyvą šviečia

saulė arba priekiniai žibintai,
■ kameros objektyvą dengia ledas,

sniegas, purvas arba kt. Nuvalykite
objektyvą, nuplaukite jį vandeniu ir
nušluostykite švaria šluoste,

■ netinkamai uždarytas bagažinės
dangtis,

■ automobilis patyrė smūgį į galinę
dalį,

■ lauke itin smarkiai svyruoja
temperatūra.

Degalai
Degalai benzininiams
varikliams
Naudokite tik bešvinį benziną,
atitinkantį Europos standartą EN 228,
E DIN 51626-1 arba analogišką
standartą.
Jūsų automobilio variklis gali vartoti
E10 degalus, kurie atitinka minėtus
standartus. E10 degalų sudėtyje yra
iki 10 % bioetanolio.
Naudokite kurą su rekomenduojamu
oktaniniu skaičiumi 3 308. Kuro su
per mažu oktaniniu skaičiumi
naudojimas gali sumažinti variklio
galią ir padidinti kuro sąnaudas.

Įspėjimas

Nenaudokite degalų ar jų priedų,
kurių sudėtyje yra metalinių
junginių, pvz., mangano pagrindo
priedų. Kitaip galite sugadinti
variklį.
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Įspėjimas

Jei naudosite degalus, kurie
neatitinka EN 228, E DIN 51626-1
ar analogiško standarto, gali
susidaryti apnašų arba sugesti
variklis ir tai gali neigiamai
atsiliepti jūsų garantijai.

Įspėjimas

Kuro su per mažu oktaniniu
skaičiumi naudojimas gali
sutrikdyti degimo veikimą ir variklį.

Degalai dyzeliniams
varikliams
Naudokite tik bešvinį dyzeliną,
atitinkantį EN 590 standartą.
Už Europos Sąjungos ribų naudokite
Eurodyzeliną, kuriame sieros kiekis
nesiektų 50 ppm.

Įspėjimas

Jei naudosite degalus, kurie
neatitinka EN 590 ar pan., gali
sumažėti variklio galia, paspartėti
jo dėvėjimasis arba jis gali sugesti
ir tai gali neigiamai atsiliepti jūsų
garantijai.

Nenaudokite laivams skirto dyzelino,
mazuto, akvazolio ar panašių
dyzelino ir vandens emulsijų.
Dyzelinio kuro negalima skiesti su
benzininiams varikliams skirtu kuru.
Dyzelinių degalų srautas ir filtravimo
savybės priklauso nuo temperatūros.
Esant žemai temperatūrai, pilkite
žiemos metu pritaikytus naudoti
dyzelinius degalus.

Degalų įpylimas

9 Pavojinga

Prieš pildami degalus, išjunkite
variklį ir visus išorinius degimo
kameras naudojančius kaitinimo
elementus. Išjunkite mobilius
telefonus.
Pildami kurą, laikykitės degalinės
veikimo ir saugumo instrukcijų.
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9 Pavojinga

Kuras yra degi ir sprogstamoji
medžiaga. Nerūkykite.
Nenaudokite atviros liepsnos ar
žiežirbų šaltinių.
Jei automobilyje užuodžiate kuro
kvapą, tuojau pat susisiekite su
dirbtuvėmis, kad priežastis būtų
pašalinta.

Įspėjimas

Įpylę netinkamų degalų, degimo
nejunkite.

Degalų įpylimo angos dangtelį rasite
automobilio užpakalinėje dalyje
dešinėje pusėje.

Degalų įpylimo angos dangtelį
atidaryti galima tik tuomet, kai
automobilis nėra užrakintas.
Atlaisvinkite degalų pildymo dangtelį
jį pastumdami.
Norėdami atidaryti, lėtai pasukite
dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.

Kuro bako dangtelį galite padėti ant
kuro užpildymo vožtuvo esančio
laikiklio.
Degalams įpilti iki galo įkiškite
pistoletą ir paleiskite srautą.
Po srauto automatinio nutraukimo
baką galima papildyti maks. dviem
degalų dozėmis.

Įspėjimas

Tuojau pat nuvalykite nutekėjusį
kurą.
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Norėdami uždaryti, pasukite degalų
įpylimo angos dangtelį pagal
laikrodžio rodyklę iki spragtelėjimo.
Uždarykite atlanką ir leiskite jam
susijungti.

Degalų įpylimo angos dangtelis
Puikiai veikia tik originalus kuro
įpylimo angos dangtelis. Dyzeliu
varomuose automobiliuose
naudojami specialūs degalų įpylimo
angos dangteliai.
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Bendra informacija
Priedai ir automobilio
modifikacijos
Rekomenduojame naudoti originalias
dalis ir priedus bei specialiai Jūsų
automobilio tipui gamykloje
patvirtintas dalis. Kitų produktų
vertinti ar suteikti jiems garantijų
negalime, net jeigu jie yra patvirtinti.
Nedarykite jokių elektros sistemos
pakeitimų, pavyzdžiui, prijungdami
papildomus priedus ar elektrinius
reguliavimo prietaisus.

Automobilio sandėliavimas
Automobilio laikymas ilgą laiką
Jei automobilis nebus naudojamas
kelis mėnesius:
■ Nuplaukite ir nuvaškuokite

automobilį.
■ Patikrinkite tepalo lygį variklio

skyriuje ir po automobiliu.
■ Išvalykite ir guminius sandariklius.
■ Iki galo užpildykite degalų baką.

■ Pakeiskite variklio alyvą.
■ Iš plovimo skysčio bakelio

nuleiskite skystį.
■ Patikrinkite antifrizo lygį ir apsaugą

nuo rūdijimo.
■ Sureguliuokite padangose slėgį iki

pilnai apkrovai nustatytos vertės.
■ Pastatykite automobilį sausoje ir

gerai vėdinamoje patalpoje. Įjunkite
pirmą arba atbulinės eigos pavarą
arba nustatykite pavarų svirtį į P
padėtį. Apsaugokite automobilį nuo
riedėjimo.

■ Neįjunkite stovėjimo stabdžio.
■ Atidarykite variklio dangtį,

uždarykite visas duris ir užrakinkite
automobilį.

■ Atjunkite neigiamą akumuliatoriaus
gnybtą. Įsitikinkite, kad visos
sistemos išjungtos, pvz., apsaugos
nuo vagystės signalizacijos
sistema.
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Eksploatacijos pradžia praėjus
ilgesniam laiko tarpui
Prieš eksploatuojant automobilį po
ilgos pertraukos:
■ Prijunkite neigiamą

akumuliatoriaus gnybtą. Įjunkite
elektra valdomų langų elektronikos
sistemą.

■ Patikrinkite padangų slėgį.
■ Pripildykite plovimo skysčio bakelį
■ Patikrinkite variklio alyvos lygį.
■ Patikrinkite aušinamojo skysčio

lygį.
■ Jei reikia, pritvirtinkite numerio

plokštelę.

Eksploatuoti netinkamo
automobilio utilizavimas
Informacijos dėl eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių
centro ir eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių perdirbimo
rasite mūsų svetainėje. Automobilio
perdirbimą patikėkite tik įgaliotam
perdirbimo centrui.

Automobilio tikrinimas
Darbų vykdymas

9 Perspėjimas

Variklio skyrių tikrinkite tik tada, kai
išjungtas degimas.
Aušinimo ventiliatorius gali pradėti
veikti net tada, kai degimas yra
išjungtas.

9 Pavojinga

Užvedimo sistema naudoja ypač
aukštą įtampą. Jokiu būdu
nelieskite.

Variklio gaubtas
Atidarymas

Patraukite atidarymo svirtį ir
grąžinkite ją į įprastą padėtį.



250 Automobilio priežiūra

Pakelkite apsauginį laikiklį į kairę ir
atidarykite variklio dangtį.

9 Perspėjimas

Jei variklis yra karštas, lieskite tik
variklio dangčio polistireno
medžiagą ir atraminio strypo
rankeną.

Oro įsiurbimas 3 223.

Paremkite dangtį atraminiu strypu.
Jei funkcijos „Autostop“ veikimo metu
atidaromas variklio dangtis, saugumo
sumetimais variklis automatiškai
užvedamas.
Kontrolinis indikatorius / 3 83.

Uždarymas
Prieš uždarydami variklio dangtį,
įspauskite atraminį strypą į jo laikiklį.
Nuleiskite variklio dangtį ir paleiskite
jį, kad užsitrenktų. Patikrinkite, ar
variklio dangtis tinkamai užsidarė.
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Variklio skyriaus apžvalga
Benzininis variklis, LUJ ir LUV
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Benzininis variklis, LDE ir 2H0
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Benzininis variklis, LXT
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Dyzelinis variklis, LUD



Automobilio priežiūra 255

Dyzelinis variklis, LNP
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1. Vairo stiprintuvo skysčio bakelis
3 258

2. Variklio alyvos bako dangtelis
3 256

3. Stabdžių skysčio bakelis 3 259
4. Variklio aušinimo skysčio bakelis

3 257
5. Saugiklių dėžutė 3 273
6. Plovimo skysčio bakelis 3 258
7. Akumuliatorius 3 259
8. Variklio alyvos lygio matuoklis

3 256
9. Variklio oro filtras 3 257

Variklio alyva
Reguliariai tikrinkite variklio alyvos
lygį, kad išvengtumėte variklio
pažeidimų. Įsitikinkite, kad
naudojama tinkamos specifikacijos
alyva. Rekomenduojami skysčiai ir
tepimo medžiagos 3 301.
Patikrinkite automobiliui esant ant
lygaus paviršiaus. Variklis turi būti
darbinės temperatūros ir išjungtas
mažiausiai 10 minutes.

Ištraukite alyvos lygio matuoklį,
nuvalykite jį, įleiskite iki rankenos,
ištraukite ir nustatykite alyvos lygį.
Įstatykite lygio matuoklį į laikiklį ir šiek
tiek pasukite.

Priklausomai nuo variklio tipo
naudojami skirtingi alyvos lygio
matuokliai.

Variklio alyvos lygiui nukritus iki MIN
žymos, papildykite.
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Rekomenduojame naudoti tos pačios
rūšies variklio alyvą, kuri buvo
naudota paskutinio keitimo metu.
Variklio alyvos lygis neturi viršyti
MAX matuoklio žymos.

Įspėjimas

Jeigu įpylėte per daug variklio
alyvos, ją nuvalykite ar nutraukite.

Talpos 3 318.
Tinkamai uždėkite dangtelį ir
užsukite.

Įspėjimas

Važiuojant nuolydžiu, vairuotojo
informacijos centre gali pasirodyti
įspėjimo kodas Nr. 79 3 88.
Jei kodas dingsta vėl ėmus
važiuoti lygiu keliu, variklio alyvos
įpilti nereikia.

Variklio oro filtras

Norėdami pakeisti variklio oro filtrą
atsukite 6 varžtus ir išimkite filtro
korpusą.

Variklio aušinimo skystis
Variklio aušinamasis skystis
neužšąla iki maždaug -27 °C.
Pasirūpinkite tinkama antifrizo
koncentracija.

Įspėjimas

Naudokite tik patvirtintą antifrizą.

Aušinamojo skysčio lygio

Įspėjimas

Dėl per žemo aušinamojo skysčio
lygio gali sugesti variklis.

Jeigu aušinimo sistema šalta,
aušinamojo skysčio lygis turėtų būti
virš pildymo žymos. Jei lygis per
žemas, pripilkite skysčio.
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9 Perspėjimas

Prieš atidarydami dangtelį, leiskite
varikliui atvėsti. Atsargiai
atidarykite dangtelį, lėtai
mažindami slėgio perteklių.

Pripilkite demineralizuoto vandens ir
antifrizo mišinio, pritaikyto
automobiliui. Užsukite dangtelį.
Patikrinkite antifrizo koncentraciją, o
dėl aušinimo skysčio pralaidumo
kreipkitės į dirbtuves.

Vairo stiprintuvo skystis

Įspėjimas

Nepaprastai mažas purvo kiekis
gali sukelti valdymo sistemos
gedimą ir dėl to ji gali tinkamai
neveikti. Stenkitės, kad purvo
nepakliūtų ant tos bakelio
dangtelio pusės, kuri liečiasi prie
skysčio/ant skysčio lygio
matuoklio, ir kad jo nepakliūtų į
bakelį.

Atidarykite dangtelį ir nuimkite.
Nusausinkite matuoklį ir įsukite
dangtelį į bakelį. Dar kartą atidarykite
dangtelį, nuimkite ir pamatuokite
vairo stiprintuvo skysčio lygį.
Vairo stiprintuvo skysčio lygis turi būti
tarp MIN ir MAX žymos.
Jei skysčio lygis per žemas,
susisiekite su dirbtuvėmis.

Plautuvo skystis

Įpilkite priekinio stiklo plautuvo
skysčio koncentrato.

Stabdžiai
Nusidėvėjus stabdžių trinkelėms,
g šviečia.
Toliau važiuoti galiama, tačiau
trinkeles reikia kuo skubiau pakeisti.
Pakeitę stabdžių trinkeles, per
pirmąsias keletą kelionių be reikalo
staigiai nestabdykite.
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Stabdžių skystis

9 Perspėjimas

Stabdžių skystis yra nuodingas ir
ėsdinantis. Venkite skysčio
kontakto su akimis, oda, audiniais
ir dažytais paviršiais.

Stabdžių skysčio lygis turi būti tarp
MIN ir MAX žymos.
Pildami stabdžių skystį, įsitikinkite,
kad skystis neužsiterštų, nes dėl to
gali sugesti stabdžių sistema.

Stabdžių skysčio pralaidumo
priežastis turi būti pašalinta
dirbtuvėse.
Naudokite tik aukštos kokybės
stabdžių skystį, patvirtintą jūsų
automobiliui, Stabdžių ir sankabos
skystis 3 301.

Akumuliatorius
Automobiliuose be sistemos „Stop-
start“ įrengiamas švino-rūgšties
akumuliatorius. Automobiliuose su
sistema „Stop-start“ įrengiamas AGM
akumuliatorius. Tai – ne švino-
rūgšties akumuliatorius. Automobilio
akumuliatoriui techninės priežiūros
nereikia, jeigu važiavimo metu
akumuliatorius pakankamai
įkraunamas. Važiuojant trumpais
atstumais ir dažnai užvedant variklį,
akumuliatorius gali išsikrauti.
Nenaudokite nebūtinų elektros
prietaisų.

Akumuliatoriaus negalima išmesti į
buitinių atliekų sąvartyną. Jį reikia
atiduoti į specialių atliekų surinkimo
centrą.
Nenaudojant automobilio daugiau nei
4 savaites akumuliatorius gali
išsikrauti. Atjunkite neigiamą
akumuliatoriaus gnybtą.
Prieš prijungdami ar atjungdami
akumuliatorių, įsitikinkite, kad
degimas išjungtas.

9 Perspėjimas

Kad išvengtumėte sprogimo,
degias medžiagas laikykite toliau
nuo akumuliatoriaus.
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Akumuliatoriaus sprogimas gali
apgadinti automobilį ir sukelti
rimtas traumas ar mirtį.
Venkite skysčio kontakto su
akimis, oda, audiniais ir dažytais
paviršiais. Skystyje yra sieros
rūgšties, kuri tiesiogiai liečiantis
gali sužaloti ir pažeisti. Skysčiui
patekus ant odos, tą vietą
nuvalykite vandeniu ir nedelsiant
kreipkitės į gydytojus.
Saugokite nuo vaikų.
Jokiu būdu nepaverskite atidaryto
akumuliatoriaus.

Akumuliatoriaus apsauga nuo
išsikrovimo 3 107.

Baterijos keitimas
Pastaba
Bent kiek nukrypus nuo šioje
pastraipoje pateiktų instrukcijų,
išjungimo-užvedimo sistema gali
laikinai išsijungti.

Kai keičiate akumuliatorių įsitikinkite,
kad netoli teigiamo gnybto nėra atvirų
vėdinimo angų. Jei netoliese yra

atidaryta vėdinimo anga, ji turi būti
uždenga laikinu dangteliu, o vėdinimo
anga prie neigiamo gnybto turi būti
atidaryta.
Naudokite tik tuos akumuliatorius,
kurie leidžia saugiklių dėžutę įrengti
virš akumuliatoriaus.
Automobiliuose su „stop-start“
sistema būtina užtikrinti, kad AGM
akumuliatorius būtų pakeistas AGM
akumuliatoriumi.
AGM akumuliatorių galima atpažinti
pagal jo lipduke pateiktas raides
AGM. Rekomenduojame naudoti
originalų „Chevrolet“ akumuliatorių.
Pastaba
Jei bus naudojamas ne originalus
„Chevrolet“ AGM akumuliatorius,
gali suprastėti sistemos „Stop-start“
veikimas.

Rekomenduojama, kad
akumuliatoriaus pakeitimo darbai
būtų atliekami tech. priežiūros
dirbtuvėse.
Išjungimo-užvedimo sistema 3 228.

Akumuliatoriaus įkrovimas

9 Perspėjimas

Įsitikinkite, kad automobiliuose su
išjungimo-užvedimo sistema
įkrovimo potencialas neviršytų
14,6 voltų kai naudojamas
akumuliatoriaus įkroviklis.
Priešingu atveju galima sugadinti
akumuliatorių.

Užvedimas nuo kito automobilio
akumuliatoriaus 3 287.

Įspėjimo lipdukas
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Ženklų reikšmė:
■ Draudžiama skelti kibirkštis,

naudoti atvirą liepsną ir rūkyti.
■ Būtinai apsaugokite akis. Sprogios

dujos gali apakinti arba sužaloti.
■ Laikykite akumuliatorių vaikams

nepasiekiamoje vietoje.
■ Akumuliatoriaus sudėtyje yra

sieros rūgšties, kuri gali apakinti
arba rimtai nudeginti.

■ Žr. naudotojo vadovą, kur
pateikiama papildomos
informacijos.

■ Šalia akumuliatoriaus gali
susidaryti sprogių dujų.

Oro išleidimas iš dyzelinio
kuro sistemos
Jei variklį bandoma užvesti su tuščiu
degalų baku, reikia nuorinti dyzelinio
kuro sistemą. Įjunkite degimą tris
kartus po 15 sekundžių. Tada sukite
variklį ne daugiau nei 40 sekundžių.
Pakartokite procesą po ne mažiau nei
5 sekundžių. Jei neužvedate variklio,
susisiekite su dirbtuvėmis.

Valytuvų šluotelių keitimas

Pakelkite valytuvo kotą. Paspauskite
atkabinimo svirtį ir nuimkite valytuvo
gumą.

Valytuvų gumos ant galinio
lango

Pakelkite valytuvo kotą. Atskirkite
valytuvo gumą kaip parodyta
paveikslėlyje ir ją nuimkite.
Šiek tiek pakreipkite valytuvo
šluotelę, pritvirtinkite ją prie valytuvo
alkūnės ir pastumkite, kad susijungtų.
Atsargiai nuleiskite valytuvo kotą.
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Lempučių keitimas
Lemputės pakeitimas
Išjunkite degimą ir atitinkamą jungiklį
arba uždarykite duris.
Lemputę laikykite tik už pagrindo!
Nelieskite lemputės stiklo plikomis
rankomis.
Pakeitimui naudokite tik tokio pat tipo
lemputes.
Pakeiskite priekinių žibintų lemputes
per variklio skyrių.

Halogeniniai priekiniai
žibintai
Artimos ir tolimos šviesos
1. Nuo lemputės atjunkite kištukinę

jungtį.

2. Nuimkite apsauginį gaubtą.

3. Paspauskite spyruoklės gnybtą,
atkabinkite ir pasukite į viršų.

4. Išimkite lemputę iš atšvaito
korpuso.

5. Įstatydami naują lemputę, kilpeles
įstatykite į atšvaito angas.

6. Užfiksuokite spyruoklinę sąvaržą.
7. Įstatykite priekinio žibinto

apsauginį gaubtą į vietą ir
uždarykite.

8. Prie lemputės prijunkite jungtį.

Šoniniai žibintai
1. Nuo lemputės atjunkite kištukinę

jungtį.
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2. Nuimkite apsauginį gaubtą.

3. Išimkite šoninio žibinto lemputės
laikiklį iš atšvaito.

4. Iš laikiklio išsukite lemputę.
5. Įsukite naują lemputę.
6. Į atšvaitą įdėkite laikiklį.
7. Įstatykite priekinio žibinto

apsauginį gaubtą į vietą ir
uždarykite.

8. Prie lemputės prijunkite jungtį.

Priekinis posūkio signalas ir
stovėjimo žibintai

1. Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę ir ją
atlaisvinkite.
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2. Lengvai pastumkite lemputę į
laikiklį, pasukite prieš laikrodžio
rodyklę, išimkite ir įsukite naują
lemputę.

3. Lemputės laikiklį įstatykite į
atšvaitą, pasukite pagal laikrodžio
rodyklę ir užfiksuokite.

Rūko žibintai
Lemputės turi būti pakeistos
dirbtuvėse.

Galiniai žibintai
4 durelės

1. Atidarykite abu dangtelius.

2. Atsukite abu varžtus.

3. Nuimkite galinį žibintą. Stenkitės,
kad laido vamzdelis liktų savo
vietoje.
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4. Atbulinės eigos žibintas (1)
Posūkio signalo lemputė (2)
Priekinis žibintas/stabdžių
žibintas (3)

5. Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę.

6. Išimkite lemputės korpusą.
Lengvai pastumkite lemputę į
laikiklį, pasukite prieš laikrodžio
rodyklę, išimkite ir įsukite naują
lemputę.

7. Įdėkite lemputės laikiklį į galinį
žibintą ir jį prisukite. Prijunkite
laido kištuką. Galinį žibintą
įstatykite į korpusą ir priveržkite
varžtus. Uždarykite dangtelius ir
užfiksuokite.

8. Įjunkite degimą, įjunkite ir
patikrinkite visas šviesas.

Žibinto agregatas bagažinėje
Galinis rūko žibintas / atbulinės eigos
žibintas, priklausomai nuo pusės.

1. Nuimkite bagažinės dangčio
apdailą.

2. Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę.
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3. Išimkite lemputės korpusą.
Lengvai pastumkite lemputę į
laikiklį, pasukite prieš laikrodžio
rodyklę, išimkite ir įsukite naują
lemputę.

4. Įstatykite lemputės laikiklį į
bagažinės dangtį. Prie bagažinės
dangčio pritvirtinkite dangčio
apdailą.

5. Įjunkite degimą, įjunkite ir
patikrinkite šviesas.

5 durelių hečbekas

1. Atidarykite tris gaubtelius.

2. Atsukite tris varžtus.

3. Nuimkite galinį žibintą. Stenkitės,
kad laido vamzdelis liktų savo
vietoje.
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4. Posūkio signalo lemputė (1)
Galinis žibintas / stabdžių žibintas
(2)

5. Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę.

6. Išimkite lemputės korpusą.
Lengvai pastumkite lemputę į
laikiklį, pasukite prieš laikrodžio
rodyklę, išimkite ir įsukite naują
lemputę.

7. Įdėkite lemputės laikiklį į galinį
žibintą ir jį prisukite. Prijunkite
laido kištuką. Galinį žibintą
įstatykite į korpusą ir priveržkite
varžtus. Uždarykite dangtelius ir
užfiksuokite.

8. Įjunkite degimą, įjunkite ir
patikrinkite visas šviesas.

Atbulinės eigos žibintas
Lemputė turi būti pakeista dirbtuvėse.

Galinis rūko žibintas
Lemputė turi būti pakeista dirbtuvėse.

Universalas

1. Atidarykite abu dangtelius.
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2. Atsukite abu varžtus.

3. Nuimkite galinį žibintą. Stenkitės,
kad laido vamzdelis liktų savo
vietoje.

4. Posūkio signalo lemputė (1)
Galinis žibintas / stabdžių žibintas
(2)

5. Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę.

6. Išimkite lemputės korpusą.
Lengvai pastumkite lemputę į
laikiklį, pasukite prieš laikrodžio
rodyklę, išimkite ir įsukite naują
lemputę.

7. Įdėkite lemputės laikiklį į galinį
žibintą ir jį prisukite. Galinį žibintą
įstatykite į korpusą ir priveržkite
varžtus. Uždarykite dangtelius ir
užfiksuokite.

8. Įjunkite degimą, įjunkite ir
patikrinkite visas šviesas.
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Žibinto agregatas bagažinėje

1. Atidarykite bagažinės dangtį ir
nuimkite atitinkamos pusės
dangtį.

2. Pasukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį.
Pakeiskite lemputę, švelniai ją
įspausdami į lizdą ir pasukdami
prieš laikrodžio rodyklę:
Galinis rūko žibintas / atbulinės
eigos žibintas (1), priklausomai
nuo pusės.
Užpakalinis žibintas (2).

3. Įstatykite lemputės laikiklį ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
Prijunkite dangtį.

4. Įjunkite degimą, įjunkite ir
patikrinkite šviesas.

Šoniniai posūkio signalo
žibintai
1. Paspauskite lemputę link

automobilio galo ir išimkite.
2. Sukite lemputės laikiklį prieš

laikrodžio rodyklę.
3. Ištraukite lemputę iš lemputės

laikiklio ir įsukite naują.
4. Įstatykite atvirkštine tvarka.

Registracijos numerio
apšvietimas
4 durelės

1. Atsukite abu varžtus.
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2. Nuimkite lemputės korpusą
žemyn, stengdamiesi nenutraukti
laido.
Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę, kad ją
atlaisvintumėte.

3. Išimkite lemputę iš laikiklio ir
įsukite naują.

4. Lemputės laikiklį įstatykite į
lemputės korpusą ir pasukite
pagal laikrodžio rodyklę.

5. Įdėkite lemputės korpusą ir
pritvirtinkite atsuktuvu.

5 durų hečbekas, universalas

1. Į lemputės laikiklį vertikaliai
įterpkite atsuktuvą, paspauskite į
šoną ir spyruoklę atleiskite.

2. Nuimkite lemputės korpusą
žemyn, stengdamiesi nenutraukti
laido.

3. Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę, kad ją
atlaisvintumėte.

4. Išimkite lemputę iš laikiklio ir
įsukite naują.

5. Lemputės laikiklį įstatykite į
lemputės korpusą ir pasukite
pagal laikrodžio rodyklę.

6. Įdėkite ir pritvirtinkite lemputės
korpusą.
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Vidaus apšvietimas
Plafono apšvietimas, skaitymo
lemputės
Lemputės turi būti pakeistos
dirbtuvėse.

Bagažinės skyriaus lemputė

1. Atlenkite lemputę atsuktuvu.

2. Lengvai paspauskite lemputę link
spyruoklės gnybto ir ištraukite.

3. Įsukite naują lemputę.
4. Įmontuokite lemputę.

Prietaisų skydelio
apšvietimas
Lemputės turi būti pakeistos
dirbtuvėse.

Elektros sistema
Saugikliai
Duomenys ant naujo saugiklio turi
sutikti su ant seno saugiklio pateiktais
duomenimis.
Automobilyje yra dvi saugiklių
dėžutės:
■ variklio skyriaus kairėje pusėje

priekyje,
■ viduje už įrankių skyriaus arba už

daiktadėžės automobiliuose,
kuriuose vairas yra dešinėje
pusėje.

Ką tik paminėtoje dėžutėje yra keli
pagrindiniai teigiamo akumuliatoriaus
gnybto saugikliai. Jei reikia,
pakeiskite juos dirbtuvėse.
Prieš pakeisdami saugiklį, išjunkite
atitinkamą jungiklį ir degimą.
Perdegusį saugiklį galima atpažinti iš
susilydžiusios vielos. Kol nenustatėte
gedimo priežasties, saugiklio
nekeiskite.
Kai kurias funkcijas saugo keli
saugikliai.
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Saugikliai gali būti, net jeigu
atitinkamos funkcijos ir nėra.

Saugiklių ištraukimo įrankis
Saugiklių ištraukimo įrankis gali būti
laikomas saugiklių dėžutėje variklio
skyriuje.

Uždėkite ištraukimo įrankį ant
saugiklių iš šono ar viršaus ir
ištraukite saugiklį.
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Saugiklių dėžutė variklio
skyriuje

Saugiklių dėžė yra variklio skyriaus
kairėje pusėje priekyje.
Atlaisvinkite dangtelį, pakelkite jį į
viršų ir nuimkite.
Ne visi saugiklių dėžutės aprašymai
šiame vadove gali būti taikomi jūsų
automobiliui. Tikrindami saugiklių
dėžutę, vadovaukitės saugiklių
dėžutės lipduku.

Nr. Grandinė

1 Pavarų dėžės valdymo modulis
2 Variklio valdymo modulis
3 –
4 Degalų bako ventiliacinės angos

selenoidas
5 Degimas
6 Priekiniai valytuvai
7 –
8 Degalų įpurškimas
9 Kuro įpuškimas, degimo sistema
10 Variklio valdymo modulis
11 Lambda zondas
12 Starterio solenoidas
13 Degalų bako ventiliacinės angos

selenoidas
14 –
15 Galinis valytuvas
16 Degimas, oro kokybės jutiklis
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Nr. Grandinė

17 Uždegimas, oro pagalvės
18 Degalų valdymo modulis
19 –
20 Degalų siurblys
21 Galiniai elektra valdomi langai
22 –
23 –
24 Priekiniai elektra valdomi langai
25 Elektroninis vakuuminis siurblys
26 ABS
27 Elektroninio rakto sistema
28 Šildomas galinis langas
29 –
30 ABS
31 Kėbulo valdymo modulis
32 Kėbulo valdymo modulis
33 Priekinės sėdynės šildymas
34 Stoglangis

Nr. Grandinė

35 Informacijos ir pramogų sistema,
stiprintuvas

36 –
37 Tolimosios šviesos, dešinioji

pusė
38 Tolimosios šviesos, kairioji pusė
39 –
40 –
41 –
42 Aušinimo ventiliatorius
43 –
44 –
45 Aušinimo ventiliatorius
46 Aušinimo ventiliatorius
47 Lambda zondas
48 Rūko žibintai
49 –
50 –

Nr. Grandinė

51 Garso signalas
52 Prietaisų skydelis
53 Elektrochromatinis veidrodėlis
54 Žibintų jungiklis, žibintų

valdymas
55 Veidrodėlio nulenkimas
56 Priekinio stiklo ploviklis
57 Vairo kolonėlės užraktas
58 –
59 Dyzelinio kuro šildymas
60 Veidrodėlio šildymas
61 Veidrodėlio šildymas
62 Oro kondicionavimas
63 Galinio lango jutiklis
64 Oro kokybės jutiklis
65 Galinio rūko žibinto lemputė
66 Galinio lango plovimo sistema
67 Kuro sistemos valdymo modulis
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Nr. Grandinė

68 –
69 Akumuliatoriaus įtampos jutiklis
70 Lietaus jutiklis
71 –

Saugiklių dėžutė prietaisų
skydelyje

Saugiklių dėžutė yra už daiktų
laikymo skyriaus prietaisų skydelyje.
1. Atidarykite skyrių.

2. Išimkite apatinę skyriaus dalį
rodyklių kryptimi.

3. Išimkite skyrelį per abu griovelius
rodyklių kryptimi.

Įstatykite skyrelį atvirkštine tvarka.

Automobiliuose su dešinėje pusėje
įtaisytu vairu saugiklių dėžutė yra už
daiktadėžės gaubto. Atidarykite
daiktadėžę ir nuimkite gaubtą.
Ne visi saugiklių dėžutės aprašymai
šiame vadove gali būti taikomi jūsų
automobiliui. Tikrindami saugiklių
dėžutę, vadovaukitės saugiklių
dėžutės lipduku.
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Nr. Grandinė

1 Informacijos ir pramogų sistema,
telefono laisvų rankų įranga

2 NS/NS keitiklis
3 Kėbulo padėties valdymo

modulis
4 Informacijos ir pramogų sistema
5 Informacijos ekranas, statymo

pagalba, elektrinis radaras
6 Automobilinis žiebtuvėlis
7 Maitinimo lizdas

Nr. Grandinė

8 Kėbulo valdymo modulis
9 Kėbulo valdymo modulis
10 Kėbulo valdymo modulis
11 Vidinis ventiliatorius
12 –
13 Šildomos sėdynės
14 Diagnostinė jungtis
15 Oro pagalvė
16 Centrinio durų užrakto sistema,

bagažinė
17 Oro kondicionavimo sistema
18 Priekaba
19 Perjungimo svirtis
20 Pavarų svirtis, akumuliatoriaus

jutiklis
21 Prietaisas
22 Uždegimas, elektroninio rakto

sistema
23 Kėbulo valdymo modulis

Nr. Grandinė

24 Kėbulo valdymo modulis
25 Vairo kolonėlės užraktas
26 Galinis elektros lizdas



Automobilio priežiūra 277

Automobilio įrankiai
Įrankiai
Automobiliai su padangos
taisymo komplektu

Įrankiai ir padangos remontui skirtas
komplektas yra bagažo skyriaus
grindyse esančiame įrankių skyriuje.

Automobiliai su atsarginiu ratu
Domkratas ir įrankiai yra bagažo
skyriaus grindyse esančiame įrankių
skyriuje po atsarginiu ratu. Atsarginis
ratas 3 286.

Ratai ir padangos

Padangų būklė, ratų būklė
Važiuokite per briaunas atsargiai ir,
jei įmanoma, stačiu kampu.
Važiuojant per aštrias briaunas
galima pažeisti padangą ir ratą.
Statydami automobilį, nepriremkite
padangų tiesiai prie bordiūro.
Reguliariai tikrinkite, ar padangos
nepažeistos. Susisiekite su dirbtuve,
jei padangos pažeistos ar neįprastai
nusidėvėjusios.

Žieminės padangos
Žieminės padangos padidina
važiavimo saugumą prie žemesnės
nei 7 °C, todėl turi būti sumontuotos
ant visų ratų.
Sutinkamai su konkrečios šalies
nuostatais, prilipdykite greičio ribos
lipduką vairuotojo regėjimo lauke.
205/60 R 17, 215/50 R 17 ir
225/50 R 17 dydžio padangos gali
būti naudojamos kaip žieminės
padangos.
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215/60 R 16 ir 225/55 R 16 dydžio
padangos negali būti naudojamos
kaip žieminės padangos.

Padangų žymos
Pvz., 215/60 R 16 95 H.
215 = Padangos plotis, mm
60 = Skerspjūvio santykis

(padangos aukštis su
padangos pločiu), %

R = Juostos tipas: Radialinis
RF = Tipas: Riedėti galinčios

nuleistos padangos
16 = Rato skersmuo, coliais
95 = Apkrovos indeksas, pvz., 95

yra lygus 690 kg
H = Greičio kodo raidė

Greičio kodo raidė:
Q = iki 160 km/h
S = iki 180 km/h
T = iki 190 km/h
H = iki 210 km/h
V = iki 240 km/h
W = iki 270 km/h

Slėgis padangose
Patikrinkite atvėsusių padangų slėgį
bent kas 14 dienų ir prieš ilgą kelionę.
Nepamirškite pasiimti atsarginio rato
(jei yra).
Atsukite vožtuvo varžtus.

Padangų slėgis 3 318 ir ant lentelės,
pritvirtintos prie vairuotojo durelių
rėmo.
Padangų slėgio duomenys išmatuoti
padangoms esant atvėsusioms. Tai
taikoma ir vasarinėms, ir žieminėms
padangos.

Atsarginė padanga visada turi būti
pripūsta iki pilnai apkrovai reikalingo
slėgio.
Nustačius ECO slėgį padangose,
sumažėja degalų sąnaudos.
Dėl netinkamo padangos slėgio gali
sumažėti saugumas, automobilio
valdymas, patogumas ir degalų
ekonomija, greičiau nusidėvės
padangos.

9 Perspėjimas

Dėl per žemo slėgio gali sutrikti
padangų apšilimas ir atsirasti
vidinių pažeidimų, todėl gali
atsiskirti protektorius, o greitai
važiuojant netgi sprogti padanga.

Protektoriaus gylis
Reguliariai tikrinkite protektoriaus
gylį.
Saugumo sumetimais padangas
reikia pakeisti, kai protektoriaus gylis
yra 2–3 mm (žieminių padangų –
4 mm).
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Saugumo sumetimais
rekomenduojama, kad vienos ašies
padangų protektoriaus gylis
nesiskirtų daugiau nei 2 mm.

Pagal įstatymą, mažiausias
leidžiamas protektoriaus gylis
(1,6 mm) pasiekiamas, kai
protektorius nusidėvi iki vieno
nusidėvėjimo lygio (TWI).
Nusidėvėjimo lygis matomas pagal
ant padangos šoninės sienelės
esančias žymas.

Jei priekiniai ratai nusidėvėję mažiau
nei užpakaliniai, reguliariai sukeiskite
juos vietomis. Įsitikinkite, kad ratų
sukimosi kryptis tokia pat, kaip ir
anksčiau.
Padangos sensta net ir
nenaudojamos. Rekomenduojame
keisti padangas kas 6 metus.

Padangos ir rato dydžio
keitimas
Jei padangos yra kito dydžio nei
sumontuotos gamykloje, gali reikėti
perprogramuoti spidometrą ir
nominalų padangų slėgį bei atlikti
kitus automobilio pakeitimus.
Prieš pradėdami naudoti kitą
padangų dydį, pasikeiskite padangų
slėgių lipduką.

9 Perspėjimas

Dėl netinkamų padangų ar ratų
naudojimo gali kilti avarija, o
automobilis tapti netinkamas
važinėti.

Rato gaubtai
Būtina naudoti atitinkamam
automobiliui gamyklos patvirtintus ir
atitinkančius visus ratų ir padangų
derinimo reikalavimus ratų gaubtus ir
padangas.
Jei naudojami gamykloje nepatvirtinti
ratų gaubtai ir padangos, padangos
turi būti su gofruotu kraštu.
Ratų gaubtai neturi trukdyti aušinti
stabdžius.

9 Perspėjimas

Dėl netinkamų padangų ar ratų
gaubtų naudojimo gali staigiai
sumažėti slėgis ir įvykti avarija.
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Padangų grandinės

Padangų grandinės turi būti
montuojamos tik ant varomųjų ratų.
Padangų grandines tvirtinti galima tik
ant 205/60 R16 dydžio padangų.
Padangų grandinių negalima tvirtinti
ant padangų, kurių dydis 215/50 R 17,
215/60 R 16, 225/50 R17 ir
225/55 R 16.
Visada naudokite gerai sukimbančias
grandines, prie protektoriaus gylio ir
padangų vidinių pusių pridedančias
ne daugiau kaip 10 mm (įskaitant
grandinės užraktą).

9 Perspėjimas

Pažeidus grandines gali sprogti
padangos.

Padangų remonto rinkinys
Nedidelius protektoriaus pažeidimus
galima pataisyti naudojant padangų
taisymo rinkinį.
Netraukite iš padangų pašalinių
objektų.
Jei padanga pažeista daugiau nei
4 mm arba pažeidimas yra ant
padangos sienelės netoli krašto,
padangos remonto komplektu
pataisyti negalima.

9 Perspėjimas

Nevažiuokite greičiau kaip
80 km/val.
Nevairuokite automobilio su
pažeista padanga ilgą laiką.
Vairavimas ir automobilio
valdymas gali pasunkėti.

Jei jums nuleido padangą:

Įjunkite rankinį stabdį ir perjunkite
pirmą pavarą, atbulinės eigos pavarą
arba P.

Padangos remontui skirtas
komplektas yra po grindų danga
bagažinės skyriuje.
1. Išimkite padangos remonto

komplektą iš bagažinės skyriaus.
2. Nuimkite kompresorių.
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3. Išimkite elektros kabelį ir
kompresoriaus žarnelę iš daiktų
laikymo skyriaus, esančio po
kompresoriumi.

4. Prisukite kompresoriaus žarnelę
prie sandariklio balionėlio
sujungimo.

5. Įstatykite sandariklio balionėlį į
kompresoriaus laikiklį.
Padėkite kompresorių šalia
padangos taip, kad sandariklio
balionėlis liktų stačias.

6. Nuo nuleistos padangos nusukite
padangos kameros ventilio
gaubtuvėlį.

7. Prisukite užpildymo žarną prie
padangos vožtuvėlio.

8. Jungiklis ant kompresoriaus turi
būti nustatytas J.

9. Kompresoriaus kištuką prijunkite
prie priedų lizdo konsolės gale.
Kad akumuliatorius neišsikrautų,
rekomenduojame įjungti variklį.

10. Nustatykite jungiklį ant
kompresoriaus į I padėtį.
Padanga pripildoma sandarikliu.

11. Sandariklio balionėliui tuštėjant
(apie 30 sekundžių)
kompresoriaus matuoklis greitai
pakils iki 6 barų. Slėgis pradės
kristi.

12. Visas sandariklis
supumpuojamas į padangą. Tada
padanga pripučiama oro.
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13. Nustatytas padangos slėgis turėtų
būti pasiektas per 10 minučių.
Padangų slėgis 3 318. Kai
pasiekiamas tinkamas padangų
slėgis, kompresorių išjunkite.

Jei nustatytas padangos slėgis
nepasiekiamas per 10 minučių,
įtraukite padangų taisymo rinkinį.
Pajudinkite automobilį per vieną
padangos apsisukimą.
Pritvirtinkite padangų taisymo
rinkinį ir tęskite pumpavimo
procesą 10 minučių. Jei vis dar
nepavyksta pasiekti reikiamo
padangos slėgio, padanga yra per
smarkiai pažeista. Kreipkitės į
dirbtuves.

Nuleiskite per didelį padangų
slėgį mygtuku, esančiu virš slėgio
indikatoriaus.
Nenaudokite kompresoriaus
ilgiau nei 10 minučių.

14. Atskirkite padangų remonto
rinkinį. Paspauskite laikiklio
skląstį ir nuimkite sandariklio
balionėlį. Prisukite padangos
pripūtimo žarną prie laisvos
sandariklio balionėlio jungties.
Taip sandariklis nepasišalins iš
padangos. Sudėkite padangų
taisymo rinkinį į bagažo skyrių.

15. Nuvalykite sandariklio perteklių
audiniu.

16. Nuo sandariklio balionėlio
nuklijuokite didžiausią leistiną
greitį rodantį lipuką ir priklijuokite
jį vairuotojo regėjimo lauke.

17. Tuojau pat pradėkite važiuoti, kad
sandariklis tolygiai pasiskirstytų
padangoje. Po maždaug 10 km
(bet ne daugiau nei 10 minučių)
sustokite ir patikrinkite padangos
slėgį. Prisukite kompresoriaus
žarnelę tiesiai prie padangos
vožtuvėlio ir patikrinkite slėgį.

Jei slėgis daugiau nei 1,3 bar,
nustatykite jį iki reikiamos vertės.
Pakartokite procedūrą, kol slėgis
nebekris.
Jei slėgis nukritęs žemiau nei
1,3 bar, automobiliu važiuoti
negalima. Kreipkitės į dirbtuves.

18. Sudėkite padangų taisymo rinkinį
į bagažo skyrių.
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Pastaba
Kadangi pataisyta padanga turi
didelės įtakos vairavimo
ypatumams, kai galėsite, ją
pakeiskite.
Pasigirdus neįprastiems garsams ar
įkaitus kompresoriui, išjunkite
kompresorių mažiausiai 30 minučių.
Integruotas apsauginis vožtuvas
atsidaro, kai slėgis yra 7 bar.
Įsidėmėkite komplekto galiojimo
datą. Praėjus nurodytam laikui,
sandariklio veiksmingumas nėra
garantuojamas. Atkreipkite dėmesį į
ant sandariklio balionėlio pateiktą
laikymo informaciją.
Pakeiskite panaudotą sandariklio
balionėlį. Panaudotą balionėlį
išmeskite pagal šalyje taikomuose
įstatymuose pateiktus nurodymus.
Kompresorių ir sandariklį galima
naudoti, kai temperatūra yra iki
-30 °C.
Pateikti adapteriai gali būti
naudojami ir kitų daiktų pripūtimui:
futbolo kamuoliai, pripučiami
čiužiniai, pripučiamos valtys ir pan.

Jie patalpinti po kompresoriumi.
Norėdami išimti, prisukite
kompresoriaus žarnelę ir ištraukite
adapterį.

Ratų keitimas
Kai kuriuose automobiliuose vietoj
atsarginio rato 3 280 yra padangos
remontui skirtas komplektas.
Atlikite toliau išvardintus
paruošiamuosius darbus ir laikykitės
toliau pateiktų nurodymų:
■ Pastatykite automobilį ant lygaus,

tvirto ir neslidaus paviršiaus.
Priekiniai ratai turi būti pasukti
tiesiai į priekį.

■ Įjunkite rankinį stabdį ir perjunkite
pirmą pavarą, atbulinės eigos
pavarą arba P.

■ Išimkite atsarginį ratą 3 286.
■ Vienu metu nekeiskite daugiau nei

vienos padangos.
■ Naudokite domkratą tik ratams

keisti, kai pradurta padanga, o ne
sezoniniams žiemos ir vasaros
padangų keitimams.

■ Jei automobilis stovi ant minkšto
paviršiaus, po domkratu reikia
padėti kietą lentą (daugiausiai
1 cm storio).

■ Automobilyje negali būti žmonių ar
gyvūnų, kai transporto priemonė
keliama domkratu.

■ Niekada negulkite po domkratu
pakeltu automobiliu.

■ Niekada neužvedinėkite domkratu
pakelto automobilio.

■ Nuvalykite rato veržles ir sriegius
švaria šluoste prieš montuodami
ratą.

9 Perspėjimas

Nesutepkite rato varžto, rato
veržlės bei rato veržlės įvorės.
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1. Atsuktuvu atlaisvinkite ir nuimkite
rato veržlių gaubtelius. Rato
gaubtą nutraukite kabliu.
Automobilio įrankiai 3 277.
Lieti ratai: Atsuktuvu atlaisvinkite
ir nuimkite rato veržlių gaubtelius.
Kad nesubraižytumėte rato, tarp
atsuktuvo ir lieto rato įterpkite
audinio skiautelę.

2. 1 variantas:

Rato raktą uždėkite taip, kad jis
tvirtai atsiremtų, ir atsukite
kiekvieną rato varžtą per pusę
pasukimo.
2 variantas:

Rato raktą uždėkite taip, kad jis
tvirtai atsiremtų, ir atlaisvinkite
visas veržles lengvai pasukdami.

3. Tik sportiniam modeliui:
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Užkiškite ranką už dangčio krašto
ant kėbulo apačios plokštės.
Patraukite žemyn ir tolyn, kad
nuimtumėte dangtį. Dangtis
pritvirtintas dirželiu.

4. Patikrinkite ar domkratas teisingai
padėtas po automobilio kėlimo
taškais.

5. 1 variantas:

Domkratą nustatykite iki reikiamo
aukščio. Domkratą reikia pastatyti
tiesiai po domkrato taškais, kad
nenusprūstų.

Pasukite domkrato rankeną ir
pakelkite į tokį aukštį, kad ratas
neliestų žemės.
2 variantas:

Domkratą nustatykite iki reikiamo
aukščio. Domkratą reikia pastatyti
tiesiai po domkrato taškais, kad
nenusprūstų.
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Pritvirtinkite ratų raktą ir tinkamai
sulygiavę domkratą sukite ratų
raktą, kol ratas nelies žemės.

6. Atsukite rato veržles.
7. Pakeiskite ratą.
8. Prisukite rato veržles.
9. Nuleiskite automobilį.

10. Rato raktą uždėkite taip, kad jis
tvirtai atsiremtų, ir prisukite visas
veržles. Veržimo jėga yra
140 Nm.

11. Rato gaubto ventilio angą
sulygiuokite su padangos ventiliu.
Uždėkite rato veržlių dangtelius.

12. Tik sportiniam modeliui:

Uždėkite dangtį.
Įkiškite du užpakalinius kaiščius į
angas kėbulo apačios plokštėje ir
sulenkite dangtį, kad
pritvirtintumėte.

13. Įdėkite pakeistą ratą 3 280 ir
automobilio įrankius 3 277.

14. Kuo greičiau patikrinkite
sumontuotos padangos slėgį ir
rato veržlių priveržimo momentą.

Sugadintą padangą atnaujinkite arba
suremontuokite.

Atsarginis ratas
Atsarginis ratas gali būti atskiriamas
pagal laikino atsarginio rato dydį,
lyginant su kitais sumontuotais ratais
ir šalyje galiojančius reikalavimus.
Ant atsarginės padangos pritvirtintas
padangos gaubtas.
Jeigu naudojamas atsarginis ratas
yramažesnis nei kiti ratai arba
naudojamas kartu su žieminėmis
padangomis, tai gali turėti įtakos
važiavimui. Kaip galima greičiau
pakeiskite netinkamą padangą.
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Atsarginis ratas laikomas bagažo
skyriuje po grindų danga. Jis yra
pritvirtintas veržle nišoje.
Atsarginio rato lankas nėra pritaikytas
visiems galimiems padangų
dydžiams. Jei ratas, platesnis nei
atsarginis, turi būti laikomas
atsarginio rato dėžėje pakeitus ratus,
išsikišusį ratą galima uždengti grindų
danga.

Laikinas atsarginis ratas
Naudojant laikiną atsarginį ratą gali
pasikeisti vairavimo sąlygos. Kaip
galima greičiau atnaujinkite arba
suremontuokite netinkamą padangą.
Vienu metu naudokite tik vieną laikiną
atsarginį ratą. Nevažiuokite greičiau
kaip 80 km/val. Posūkiuose
važiuokite lėtai. Nenaudokite laikinos
padangos ilgą laiką.
Jei velkant kitą transporto priemonę
nuleido jūsų transporto priemonės
užpakalinio rato padangą,
sumontuokite laikiną atsarginį ratą
priekinėje dalyje, o ratą su gera
padanga užpakalinėje dalyje.
Padangų grandinės 3 280.

Kryptinės padangos
Sumontuokite kryptines padangas
taip, kad jos suktųsi automobilio
važiavimo kryptimi. Sukimosi kryptis
parodyta padangos šone esančiu
simboliu (pvz., rodykle).
Jei padangos sumontuotos priešinga
kryptimi:
■ Tai gali turėti įtakos važiavimui.

Kaip galima greičiau atnaujinkite
arba suremontuokite netinkamą
padangą.

■ Vairuokite ypač atsargiai šlapiu ir
sniegu padengtu kelio paviršiumi.

Užvedimas nuo išorinio
maitinimo šaltinio
Užvedimas nuo kito
automobilio
akumuliatoriaus
Neužvedinėkite variklio naudodami
greitą įkroviklį.
Automobilį su išsikrovusiu
akumuliatoriumi galima užvesti
naudojant kito automobilio
akumuliatorių ir jo laidus.

9 Perspėjimas

Būkite labai atsargūs,
užvedinėdami variklį kito
akumuliatoriaus laidais. Net dėl
menkiausio toliau pateiktų
instrukcijų nesilaikymo galite
sunkiai susižaloti, o
akumuliatorius gali sprogti,
sugadindamas abiejų automobilių
elektros sistemas.
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9 Perspėjimas

Venkite skysčio kontakto su
akimis, oda, audiniais ir dažytais
paviršiais. Skystyje yra sieros
rūgšties, kuri tiesiogiai liečiantis
gali sužaloti ir pažeisti.

■ Niekada nedėkite akumuliatoriaus
šalia atviros liepsnos ar žiežirbų.

■ Išsikrovęs akumuliatorius užšalti
gali esant 0 °C temperatūrai. Prieš
jungdami akumuliatoriaus laidus
atšildykite užšalusį akumuliatorių.

■ Dirbdami su akumuliatoriumi
dėvėkite akių apsaugą ir
apsauginius rūbus.

■ Kito automobilio akumuliatorius turi
būti tos pačios įtampos (12 voltų).
Tūris (Ah) turi būti ne mažesnis nei
išsikrovusio akumuliatoriaus.

■ Kito akumuliatoriaus laidai turi būti
izoliuotais gnybtais ir mažiausiai
16 mm2 (25 mm2 dyzeliniams
varikliams) skersmens.

■ Neatjunkite išsikrovusio
akumuliatoriaus nuo automobilio.

■ Išjunkite visus nereikalingus
elektrinius prietaisus.

■ Nesilenkite virš akumuliatoriaus,
kai bandote užvesti variklį.

■ Saugokite, kad gnybtai neprisiliestų
prie vienas kito laidų.

■ Proceso metu automobiliai neturi
liestis vienas su kitu.

■ Įjunkite stovėjimo stabdį, pavarų
dėžė turi būti neutralioje padėtyje,
automatinė pavarų dėžė − P
padėtyje.

Laidų sujungimo tvarka:
1. Prijunkite raudoną laidą prie

teigiamo kraunančiojo
akumuliatoriaus laido.

2. Prijunkite kitą raudono laido galą
prie teigiamo išsikrovusio
akumuliatoriaus gnybto.

3. Prijunkite juodą laidą prie
neigiamo kraunančiojo
akumuliatoriaus laido.

4. Prijunkite kitą juodo laido galą prie
automobilio įžeminimo taško,
pavyzdžiui prie variklio bloko ar
variklio montavimo varžto. Laidus
junkite kaip galima toliau nuo
išsikrovusio akumuliatoriaus;
mažiausiai 60 cm atstumu.

Laidus tieskite taip, kad jie nepakliūtų
į besisukančias variklio skyriaus dalis.
Kad užvestumėte variklį, atlikite toliau
nurodytus veiksmus:
1. Užveskite variklį nuo kito

automobilio akumuliatoriaus.
2. Po 5 minučių užveskite kitą variklį.

Bandykite užvesti ne ilgiau nei
15 sekundžių kas 1 minutę.
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3. Paleiskite abu variklius veikti
tuščiąja eiga maždaug 3 minutes
su prijungtais laidais.

4. Įjunkite automobilio, kurį bandote
užvesti, elektros prietaisus (pvz.,
priekinius žibintus, šildomą galinį
langą).

5. Atjungdami laidus laikykitės
atvirkščios laidų prijungimui
tvarkos.

Vilkimas
Automobilio vilkimas
Jeigu jūsų automobilį reikia vilkti,
kreipkitės į paslaugų tinklą arba
profesionalias vilkimo paslaugas
teikiančią įmonę.

Geriausia būtų automobilį pervežti
vilkiku.

Velkant 2 ratais reikia pakelti
priekinius ratus ir vilkti užblokavus
priekinius ratus.
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Velkant automobilį laikykitės šių
nurodymų:
■ Velkamame automobilyje neturi

būti keleivių.
■ Atleiskite velkamo automobilio

stovėjimo stabdį ir perjunkite
neutralią pavarą.

■ Jjunkite avarinius žibintus.
■ Laikykitės greičio apribojimų.
Jei jūsų automobilio negali vilkti
techninės pagalbos automobilis,
atlikite šiuos veiksmus:

Atkabinkite gaubtelį, paspausdami
žymę ir nuimkite.

Vilkimo kablys yra kartu su
automobilio įrankiais 3 277.

Įsukite kablį horizontaliai kol
nebesisuks.
Pritvirtinkite vilkimo virvę – arba
geriau specialų vilkimo lyną – prie
vilkimo kablio.
Vilkimo kablį naudokite tik
automobilio vilkimui, o ne jo
užvedimui.
Įjunkite degimą, kad išjungtumėte
vairaračio kolonėlės užraktą ir
galėtumėte įjungti stabdžių žibintus,
garsinį signalą ir priekinio stiklo
valytuvus.

Pavarų dėžė neutralioje padėtyje.
Avarinius žibintus įjunkite abiejuose
automobiliuose.

Įspėjimas

Važiuokite stabiliai ir lėtai. Jei
važiuosite šiurkščiai, galite
pažeisti automobilį.

Kai variklis neveikia, stabdant ir
vairuojant reikia žymiai daugiau
jėgos.
Kad į automobilį nepatektų
išmetamųjų dujų iš tempiančio
automobilio, įjunkite oro cirkuliaciją ir
uždarykite langus.
Automobiliai su automatine pavarų
dėže: nevilkite automobilio už vilkimo
kilpos. Jei vilksite su lanksčiąja
vilktimi, rizikuojate rimtai apgadinti
automatinę pavarų dėžę. Velkant
automobilį su automatine pavarų
dėže, reikia naudotis platforma arba
ratų pakėlimo įranga.
Automobilis su mechanine pavarų
dėže: Automobilis turi būti velkamas
atsuktas priekiu, ne didesniu nei
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88 km/h greičiu. Visais kitais atvejais
ir jei pavarų dėžė sugedusi reikia nuo
žemės pakelti priekinius ratus.
Kreipkitės į dirbtuves.
Po vilkimo nusukite vilkimo kablį.
Įstatykite dangtelį apačioje ir
uždarykite.
Geriausia būtų automobilį pervežti
vilkiku.

Kito automobilio vilkimas

Atkabinkite gaubtelį, paspausdami
žymę ir nuimkite.

Vilkimo kablys yra kartu su
automobilio įrankiais 3 277.

Įsukite kablį horizontaliai kol
nebesisuks.
Automobilio gale apačioje pritvirtintos
kilpos negalima naudoti kaip vilkimo
kablio.
Pritvirtinkite vilkimo virvę – arba
geriau specialų vilkimo lyną – prie
vilkimo kablio.
Vilkimo kablį naudokite tik
automobilio vilkimui, o ne jo
užvedimui.

Įspėjimas

Važiuokite stabiliai ir lėtai. Jei
važiuosite šiurkščiai, galite
pažeisti automobilį.

Po vilkimo nusukite vilkimo kablį.
Įstatykite dangtelį apačioje ir
uždarykite.
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Automobilio išvaizdos
priežiūra
Išorės priežiūra
Užraktai
Užraktai gamykloje buvo sutepti
aukštos kokybės užraktų cilindrų
tepalu. Apsaugos nuo ledėjimo
priemonę naudokite tik jei labai reikia,
nes ji turi nuriebalinamąjį poveikį ir
gali sugadinti užraktų veikimą.
Panaudoję priemonę, užraktus
sutepkite dirbtuvėse.

Plovimas
Automobilio dažus veikia aplinka.
Todėl turite reguliariai plauti ir
vaškuoti automobilį. Plaudami
automobilį automatiniu būdu,
pasirinkite programą, į kurią įeina ir
vaškavimas.
Lauko teršalai, pvz., paukščių
išmatos, prilipę vabzdžių likučiai,
medžio sakai ir žiedadulkės turi būti
nedelsiant pašalinti nuo automobilio,
kad nepažeistų dažų.

Plaudami automobilį plovykloje,
vadovaukitės pateiktais automobilio
gamintojo nurodymais. Priekinio
stiklo ir galinio lango valytuvus reikia
išjungti. Užrakinkite automobilį, kad
nebūtų galima atidaryti degalų įpylimo
angos dangtelio. Nuimkite anteną ir
tokius išorėje tvirtinamus priedus,
kaip stogo bagažinė ir kt.
Jei plaunate automobilį rankomis,
kruopščiai išplaukite ir ratų korpuso
vidų.
Nuvalykite atvirų durų kraštus ir
suvėrimus bei variklio gaubtą ir sritis
po jais.

Įspėjimas

Visada naudokite valiklį, kurio pH
vertė būtų nuo 4 iki 9.
Valikliais nevalykite karštų
paviršių.

Leiskite visų durų vyrius sutepti
aptarnavimo dirbtuvėse.
Nevalykite variklio skyriaus garų
purškikliu ar aukšto slėgio
purškiamuoju įrenginiu.

Gerai nuskalaukite ir nuvalykite odos
gabalėliu. Odos gabalėlį dažnai
perskalaukite. Dažytiems paviršiams
ir langams valyti naudokite skirtingus
odos gabalėlius: dėl vaško likučių ant
langų gali suprastėti regėjimas.
Norėdami pašalinti dervos dėmes,
nenaudokite kietų daiktų. Naudokite
dervos pašalinimo purškiklį
dažytiems paviršiams.

Išorinės šviesos
Priekinių ir kitų žibintų gaubtai
pagaminti iš plastmasės. Jiems valyti
nenaudokite šlifuojamųjų ar
ėsdinančių priemonių, negramdykite
ledo grandiklio.

Poliravimas ir vaškavimas
Reguliariai vaškuokite automobilį
(vėliausiai, kai vanduo nebesikaupia į
lašelius). Kitu atveju išdžius dažai.
Poliruoti būtina tik, jei dažai nubluko
ar jei prie dažų prilipo kietų nuosėdų.
Dažų poliruoklis su silikonu padengia
paviršių apsaugine plėvele, todėl
nebereikia vaškuoti.
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Plastikinių korpuso detalių negalima
vaškuoti ar poliruoti.

Langai ir priekinio stiklo valytuvų
gumos
Naudokite minkštą nemedvilninį
šluostę ar zomšos gabalėlį ir langų
valiklį bei vabzdžių valiklį.
Valydami galinį langą, stenkitės
nepažeisti lango vidinėje pusėje
esančio šildymo elemento.
Norėdami nuvalyti ledą, naudokite
ledo grandiklį. Tvirtai spauskite
grandiklį prie stiklo, kad po grandikliu
nepatektų purvo ir nesubraižytų
stiklo.
Valytuvų paliktas dėmes nuvalykite
minkšta šluoste ir langų valikliu.

Stoglangis
Niekada valymui nenaudokite tirpalų
ar šlifuojamųjų priemonių, kuro,
agresyvių priemonių (pvz., dažų
valiklio, acetono turinčių tirpalų ir
pan.), rūgštinių ar smarkiai šarminių
priemonių ar šveičiamųjų priemonių.
Nevaškuokite ir nepoliruokite
stoglangio vidurinės dalies.

Ratai ir padangos
Nenaudokite aukšto slėgio
purškiamųjų įrenginių.
Ratlankius valykite ratų valikliu su
neutraliu pH.
Ratai yra nudažyti, todėl juos galima
valyti tomis pačiomis priemonėmis,
kaip ir automobilio korpusą.

Dažų pažeidimas
Nedidelius dažų pažeidimus
užtepkite korekciniu pieštuku, kol
nesusidarė rūdys. Didesniu dažų
pažeidimus ar rūdžių sankaupas
leiskite pašalinti dirbtuvėse.

Automobilio apačia
Kai kurios automobilio apačios dalys
padengtos PVC plėvele, o kitas dalis
saugo apsauginis tepalo sluoksnis.
Jei plaunate automobilio apačią,
patikrinkite ir jeigu reikia, ją
nuvaškuokite.
Bitumo/gumos medžiagos gali
pažeisti PVC plėvelę. Leiskite
automobilio apačią sutvarkyti
dirbtuvėse.

Prieš ir po žiemos nuplaukite
automobilio apačią ir patikrinkite
apsauginio tepalo sluoksnį.

Salono priežiūra
Salonas ir apmušalai
Automobilio saloną, įskaitant ir
prietaisų skydelį bei apmušimą,
valykite tik sausa šluoste arba
naudokite salono valiklį.
Odinius apmušalus valykite švariu
vandeniu ir minkšta šluoste. Jei labai
sutepta, naudokite odos valiklį.
Prietaisų skydelį reikia valyti tik
minkšta drėgna šluoste.
Medžiaginius apmušalus valykite
siurbliu ir šepečiu. Dėmes pašalinkite
minkštiems baldams skirtu valikliu.
Audiniai gali blukti. Dėl to gali atsirasti
išbukusių sričių, ypač – šviesiuose
apmušaluose. Dėmes ir išblukusias
sritis reikia kaip įmanoma greičiau
išvalyti.
Saugos diržus valykite drungnu
vandeniu arba salono valikliu.
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Įspėjimas

Prilipinkite „Velcro“ lipdukus, nes
neužlipdyti gali sugadinti sėdynių
apmušalus.

Plastmasinės ir guminės dalys
Plastmasines ir gumines dalis galima
išvalyti tuo pačiu automobilio korpuso
valymui naudojamu valikliu. Jei reikia,
naudokite salono valiklį. Nenaudokite
jokių kitų priemonių. Venkite naudoti
tirpiklių, ypač benzino. Nenaudokite
aukšto slėgio purškiamųjų įrenginių.
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Bendra informacija
Tech. priežiūros
informacija
Kad automobilis veiktų ekonomiškai ir
saugiai ir būtų naudojamos visos jo
savybės, labai svarbu, kad technines
priežiūros darbai būtų atliekami
reguliariai nustatytu laiku.

Patvirtinimai
Techninio aptarnavimo atlikimo
patvirtinimas įrašomas „Techninio
aptarnavimo ir garantijos knygelėje“.
Data ir nuvažiuotas atstumas
patvirtinamas tech. priežiūrą
atlikusios dirbtuvės antspaudu ir
parašu.
Patikrinkite ar teisingai užpildyta
„Techninio aptarnavimo ir garantijos
knygelė“, nesji yra pagrindinis
įrodymas pateikiant skundus, be to,
yra privalumas parduodant
automobilį.

Variklio alyvos naudojimo
trukmės stebėjimas modeliuose
su dyzeliniais varikliais
Techninės priežiūros intervalai
priklauso nuo kelių automobilio
naudojimo parametrų ir
apskaičiuojami pagal šiuos
parametrus.
Variklio alyvos tarnavimo laiko
stebėjimo sistema praneša apie laiką
keisti variklio alyvą 3 88.



296 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Planinė techninė priežiūra
Tech. priežiūros grafikai
Priežiūros darbų intervalai

Kas 1 metus / 15 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau)

I techninė priežiūra. „I techninė priežiūra“ naudokite pirmosios patikros metu arba jei prieš tai buvo atlikta „II techninė
priežiūra“.
II techninė priežiūra. „II techninė priežiūra“ naudokite, jei prieš tai buvo atlikta „I techninė priežiūra“.
Transporto priemonės, kuriose įrengta alyvos naudojimo trukmės stebėjimo sistema:
Jei kodo numeris 82 rodomas vairuotojo informacijos centre (DIC), o paskutinė techninė priežiūra buvo atlikta bent prieš
10 mėnesių, turi būti atlikta atitinkama techninė priežiūra.
Techninio aptarnavimo darbai I techninė priežiūra II techninė priežiūra

Pakeiskite variklio alyvą ir filtrą.1) K K

Patikrinkite, ar nėra pratekėjimų ir pažeidimų.2) T T

Patikrinkite variklio oro filtrą.3) T T

Patikrinkite oro slėgį padangose ir nusidėvėjimą. T T

1) Jei važinėjama ekstremaliomis sąlygomis: trumpi atstumai, dažni sustojimai ar važiavimas dulkėtomis vietovėmis,
variklio alyvą ir filtrą būtina keisti dažniau. Dyzeliniams varikliams pakeiskite, kai kodo numeris 82 rodomas vairuotojo
informacijos centre.

2) Skysčio nuostolis bet kurioje automobilio sistemoje gali būti nurodomas kaip gedimas. Sistemą būtina apžiūrėti ir
sutaisyti bei patikrinti skysčio lygį. Jei reikia, įpilkite skysčio.

3) Jei reguliariai važiuojate dulkėtomis vietovėmis, filtrą tikrinkite žymiai dažniau. Filtrą būtina keisti dažniau.
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Techninio aptarnavimo darbai I techninė priežiūra II techninė priežiūra

Patikrinkite stabdžių sistemą.4) T T

Patikrinkite variklio aušinamojo skysčio ir plovimo skysčio lygį, o jei reikia -
papildykite.

T T

Apžiūrėkite pakabos ir vairo komponentus.5) T T

Patikrinkite valytuvų mentes ir išorinių žibintų veikimą.6) T T

Apžiūrėkite pavaros diržus. T T

Atlikite papildomus darbus. - žr. atitinkamą skyrių. T T

Patikrinkite veiksmų laukelius. T T

Pakeiskite stabdžių skystį.7) – K

4) Vizualiai patikrinkite, ar stabdžių sistemos vamzdeliai ir žarnelės nėra susisukę, prateka, įtrūkę, subraižyti ir pan.
Patikrinkite, ar nesusidėvėję stabdžių trinkelės ir stabdžių diskų paviršius. Apžiūrėkite, ar nesusidėvėję ir neįtrūkę
būgninių stabdžių antdėklai / trinkelės. Apžiūrėkite kitas stabdžių sistemos dalis, įskaitant būgnus, ratų cilindrus,
apkabas, stovėjimo stabdį ir t.t.

5) Vizualiai patikrinkite priekinę ir galinę pakabą bei vairo sistemą, ar nėra pažeidimų, atsilaisvinusių dalių, ar nieko
netrūksta ir nėra nusidėvėjimo požymių. Patikrinkite vairo stiprintuvo komponentus, ar nėra įlenkimų, įtrūkimų, įbrėžimų
ir pan.

6) Patikrinkite, ar nesusidėvėję, įtrūkę ar užsiteršę valytuvų gumos. Nuvalykite priekinį stiklą ir valytuvų gumas, jei užsiteršę.
Pakeiskite valytuvų gumas, jei jos susidėvėjusios arba pažeistos.

7) Jei važinėjama ekstremaliomis sąlygomis: kalvotomis arba kalnuotomis vietovėmis, arba dažnai velkant priekabą,
stabdžių skystį būtina keisti dažniau.
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Techninio aptarnavimo darbai I techninė priežiūra II techninė priežiūra

Patikrinkite variklio aušinimo sistemą.8) – T

Apžiūrėkite tvirtinimo sistemos komponentus.9) – T

Patikrinkite pavarų dėžės ir transmisijos komponentus. – T

Sutepkite kėbulo komponentus.10) – T

T: Tikrinkite šias sritis ir su jomis susijusias dalis. Jei reikia, pataisykite, išvalykite, pripildykite, sureguliuokite ar pakeiskite.
K: Pakeiskite.

8) Vizualiai patikrinkite žarneles ir pakeiskite, jei jos įtrūkusios, išpūstos ar prastos būklės. Patikrinkite visus vamzdelius,
papildomas dalis ir spaustukus; jei reikia, pakeiskite tik originaliomis dalimis. Siekiant užtikrinti tinkamą veikimą, reko‐
menduojama atlikti aušinimo sistemos ir slėgio dangtelio slėgio patikrą bei iš išorės nuvalyti radiatorių ir oro kondicio‐
nieriaus kondensatorių.

9) Įsitikinkite, kad tinkamai veikia priminimo apie saugos diržą lemputė ir saugos diržo blokai. Patikrinkite, ar nėra kitų
atsipalaidavusių ar pažeistų saugos diržo sistemos dalių. Jei matote ką nors, kas gali sutrukdyti saugos diržo sistemai
atlikti savo darbą, suremontuokite. Įsitikinkite, kad pakeisti įtrūkę ar atspurę saugos diržai.

10) Sutepkite visų spynelių cilindrus, durų vyrius ir skląsčius, variklio dangčio vyrius ir skląsčius ir bagažinės dangčio vyrius
ir skląsčius. Sutepti reikės dažniau, jei automobilis eksploatuojamas koroziją sukeliančioje aplinkoje. Silikoniniu tepalu
sutepkite apvadus ir sandariklius, nes taip jie ilgiau tarnaus, geriau atliks sandarinimo funkciją ir neprilips arba
negirgždės.
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Techninio aptarnavimo darbai Intervalas

Pakeiskite žiedadulkių filtrą. Kas 45 000 km / 2 metus

Pakeiskite oro filtrą. Kas 60 000 km / 4 metus

Pakeiskite uždegimo žvakes. LXT: kas 30 000 km / 2 metus
LUJ, LUV, LDE ir 2H0: kas 60 000 km / 4 metus

Pakeiskite uždegimo sistemos laidą. LXT: kas 45 000 km / 3 metus

Pakeiskite dyzelino filtrą. Kas 60 000 km / 2 metus

Pakeiskite variklio aušinamąjį skystį. Kas 240 000 km / 5 metus

Pakeiskite automatinės transmisijos
alyvą.

Kas 150 000 km / 10 metų normaliomis sąlygomis, kas 75 000 km / 5 metus
sudėtingomis sąlygomis

Pakeiskite pagalbinį diržą. LDE ir 2H0 su įtempimo diržu: kas 90 000 km / 10 metų
LUD: kas 150 000 km / 10 metų

Pakeiskite uždegimo laiko
reguliavimo dirželį.

LXT: kas 60 000 km / 4 metus
LUD, LUV, LDE ir 2H0: kas 150 000 km / 10 metų

Patikrinkite vožtuvų tarpus – jei
reikia, sureguliuokite.

LUD, LDE ir 2H0: kas 150 000 km / 10 metų

Pakeiskite paskirstymo grandinę. LUJ, LNP: kas 240 000 km / 10 metų
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Bendra priežiūros procedūra
Elementas Techninio aptarnavimo darbai

Visi Patikrinkite visas sistemas, ar nėra trukdžių, pažeistų ar trūkstamų dalių. Pakeiskite dalis, jei reikia.
Pakeiskite visus komponentus, kurie yra pernelyg susidėvėję.

Automatinė pavarų
dėžė

Pakeiskite automatinės pavarų dėžės skystį ir filtrą, jei važinėjant automobiliu tenkinamos viena ar
kelios šių sąlygų:
Miesto transporto spūstyje, kai lauko temperatūra dažnai siekia 32 °C ar daugiau.
Kalvotais ir kalnuotais keliais.
Dažnai velkate priekabą.
Naudojate automobilį kaip taksi, policijos ar pristatymo tarnybos reikmėms.

Diržai Vizualiai patikrinkite, ar nėra nudilimų, įtrūkimų ar kitokių pažeidimų.
Jei reikia, pakeiskite.

Padangų būklė ir
padangų pripūtimo
slėgis

Padangų būklę būtina tikrinti kaskart prieš važiuojant. Padangų pripūtimas turėtų būti tikrinamas
kaskart, kai pripildomas degalų bakas ar bent kartą per mėnesį – tam reikia naudoti manometrą.

Ratų suvedimas Jei reikia, sukeiskite ir subalansuokite ratus.
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Papildomi techninio
aptarnavimo darbai
Ekstremalios eksploatavimo
sąlygos o
Ekstremaliomis eksploatavimo
sąlygomis laikomos tokios sąlygos,
kai dažnai pasitaiko bent vienas iš
toliau išvardintų faktorių:
■ Šalto variklio užvedimas
■ Dažni sustojimai ir pajudėjimai iš

vietos
■ Priekabos vilkimas
■ Nuolydžiai ir (arba) aukštos įkalnės
■ Važinėjimas prastais keliais
■ Smėlis ir dulkės
■ Ryškūs temperatūros svyravimai
Policijos patrulių, taksi ir vairavimo
mokyklų automobiliai taip pat
priskiriami prie naudojamų
ekstremaliomis sąlygomis.
Eksploatuojant automobilį
ekstremaliomis sąlygomis,
reguliarius techninio aptarnavimo
darbus būtina atlikti dažniau nei
nurodytais intervalais.

Kreipkitės dėl informacijos apie
reikalavimus techniniam
aptarnavimui važinėjant specifinėmis
sąlygomis.

Rekomenduojami
skysčiai, tepimo
medžiagos ir dalys
Rekomenduojami skysčiai
ir tepimo medžiagos
Naudokite tik rekomenduojamas
specifikacijas atitinkančius
produktus. Jei naudosite produktus,
kurie neatitinka šių specifikacijų,
susidariusiems pažeidimams nebus
taikoma garantija.

9 Perspėjimas

Eksploatacinės medžiagos yra
pavojingos ir gali būti nuodingos.
Būkite atsargūs. Atkreipkite
dėmesį į ant talpyklų pateikiamą
informaciją.
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Variklio alyvos
Variklio alyva pasirenkama pagal jos
kokybę ir klampumą. Renkantis
alyvą, svarbesnė yra jos kokybė, o ne
klampumo savybės. Variklio alyvos
kokybė užtikrina, pavyzdžiui, variklio
švarumą, apsaugą nuo nusidėvėjimo
ir alyvos senėjimo kontrolę, o
klampumo laipsnis suteikia
informaciją apie alyvos tirštumą
atitinkamoje temperatūroje.

Variklio alyvos kokybė
dexos 2 Benzininiai ir dyzeli‐

niai varikliai
ACEA-A3/B3,
ACEA A3/B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN

Tik LXT (jei variklio
alyvos, patvirtintos
„Dexos“, nėra)

Tinkamos variklio alyvos
pasirinkimas
Tinkamos variklio alyvos
pasirinkimas priklauso nuo tinkamos
alyvos specifikacijos ir klampumo
laipsnio pasirinkimo.

Naudokite ir prašykite variklio alyvos
su „Dexos“ patvirtinimo ženklu. Ant
alyvos, atitinkančios jūsų transporto
priemonės reikalavimus, talpyklos turi
būti „Dexos“ patvirtinimo ženklas. Šis
patvirtinimo ženklas įrodo, kad alyva
atitinka „Dexos“ specifikaciją.
Šiame automobilyje gamykloje buvo
pripildyta „Dexos“ patvirtintos variklio
alyvos.
Naudokite tik tokią variklio alyvą, kuri
patvirtinta „Dexos“ specifikacija, arba
ekvivalenčią variklio alyvą, kurios
klampumo laipsnis atitinkamas.
Jei nesate įsitikinę, ar jūsų alyva
patvirtinta „Dexos“ specifikacija,
paklauskite savo paslaugų tiekėjo.
Jei „Dexos“ nėra, naudokite
atitinkamą variklio alyvą: Jei „Dexos“
patvirtintos alyvos nėra alyvos
keitimo ar papildymo metu, galite
naudoti atitinkamą variklio alyvą,
kurios kokybė paminėta anksčiau. Vis
dėlto naudojant alyvą, kuri neatitinka
„Dexos“ specifikacijos, tam tikromis
aplinkybėmis gali sumažėti galia arba
būti apgadintas variklis.

Variklio alyvos papildymas
Skirtingų gamintojų ir rūšių alyva gali
būti maišoma tol, kol ji atitinka variklio
alyvai keliamus reikalavimus (kokybė
ir klampumas).
Jeigu nėra reikiamos kokybės variklio
alyvos, gali būti naudojamas maks.
1 litras ACEA A3/B4B4 arba A3/B3
rūšies alyvos (tik kartą tarp alyvos
pakeitimų). Klampumas turi atitikti
reikalavimus.
Naudoti tik ACEA A1/B1 arba tik
A5/B5 kokybės alyvą draudžiama,
nes tam tikromis eksploatavimo
sąlygomis ji gali sukelti ilgalaikių
variklio gedimų.

Variklio alyvos priedai
Variklio alyvos priedų naudojimas gali
būti gedimų priežastis ir panaikinti
garantinius įsipareigojimus.
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Variklio alyvos klampumo laipsniai

SAE 5W-30 yra geriausias klampumo
laipsnis jūsų transporto priemonei.
Nenaudokite kito klampumo laipsnio
alyvos, pavyzdžiui, SAE 10W-30,
10W-40 arba 20W-50.
Veikimas žemoje temperatūroje:
Itin šaltoje vietovėje, kur temperatūra
nukrenta žemiau -25 °C, reikia
naudoti SAE 0W-30 alyvą. Šio
klampumo laipsnio alyva padeda
lengviau užvesti šaltą variklį itin
žemoje temperatūroje. Rinkdamiesi

tinkamo klampumo laipsnio alyvą
visada išsirinkite alyvą, kuri atitinka
„Dexos“ specifikaciją.
■ Iki -25 °C ir mažesnėje

temperatūroje: 0W-30, 0W-40.
■ Iki -25 °C temperatūroje: 5W-30,

5W-40.
■ Iki -20 °C temperatūroje: 10W-30,

10W-40 (tik LXT).
■ Iki -15 °C temperatūroje: 15W-30,

15W-40 (tik LXT).
SAE klampumo laipsnis suteikia
informaciją apie alyvos tirštumą.
Universali alyva žymima dviem
skaičiais.
Pirmasis skaičius su raide W reiškia
klampumą esant žemai temperatūrai,
o antrasis – klampumą esant aukštai
temperatūrai.

Aušinamasis skystis ir antifrizas
Naudokite tik ilgalaikį aušinamąjį
skystį (LLC) be silikatų.
Sistema gamykloje užpildyta
aušinamuoju skysčiu, skirti
papildomai apsaugoti nuo korozijos,
kuris neužšąla iki -27 °C.

Koncentracija turi būti išlaikoma visus
metus. Papildomi aušinamojo skysčio
priedai, skirti papildomai apsaugoti
nuo korozijos arba nedideliems
nuotėkiams užsandarinti, gali sukelti
funkcinių problemų. Dėl papildomų
aušinamojo skysčio priedų naudojimo
atsiradusiems gedimams garantija
negalioja.

Stabdžių ir sankabos skystis
Naudokite tik DOT4 stabdžių skystį.
Laikui bėgant stabdžių skystis
sugeria drėgmę, kuri sumažina
stabdymo efektyvumą. Todėl praėjus
nurodytam laiko tarpui stabdžių skystį
reikia pakeisti.
Stabdžių skystį visada laikykite
sandariai uždarytoje talpykloje (tam,
kad būtų išvengta vandens
absorbcijos).
Saugokite stabdžių skystį nuo
užterštumo.
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Įspėjimas

Jei bus naudojamas žemos
kokybės stabdžių skystis, galima
stabdžių sistemos vidinių
komponentų korozija, dėl ko gali
sumažėti stabdžių sistemos
našumas, o tai sukels saugumo
problemų. Būtinai naudokite
aukštos kokybės stabdžių skystį,
patvirtintą jūsų automobilio
modeliui. Rekomenduojame
rinktis GM originalų stabdžių
skystį.
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Techniniai duomenys

Automobilio identifikacija ........... 305
Automobilio duomenys .............. 308

Automobilio
identifikacija
Automobilio identifikavimo
numeris

Automobilio identifikacinį numerį
rasite automobilio grindyse dešinėje
pusėje po grindų danga tarp priekinių
durelių ir sėdynės.

Automobilio identifikacinis numeris
matomas ir per priekinį stiklą.



306 Techniniai duomenys

Identifikacinė plokštelė
1 variantas:

Identifikacijos plokštelė pritvirtinta
variklio skyriuje.

2 variantas:

Identifikacijos plokštelė yra pritvirtinta
prie priekinių kairiųjų durelių rėmo.

Identifikacijos lipduke pateikta
informacija:
1 = Automobilio identifikavimo

numeris
2 = Tipo patvirtinimo numeris
3 = Gamintojas
4 = Leidžiamo bendro automobilio

svorio įvertinimas (kg)
5 = Leidžiamo bendro vilkimo

svorio įvertinimas (kg)
6 = Didžiausia leistina priekinės

ašies apkrova (kg)
7 = Didžiausia leistina užpakalinės

ašies apkrova (kg)
8 = Konkretaus automobilio ar

šalies duomenys

Bendra priekinės ir užpakalinės ašies
apkrova neturi viršyti didžiausio
bendro leistino automobilio svorio.
Pavyzdžiui, jei priekinei ašiai tenka
didžiausia leistina apkrova,
užpakalinė ašis gali išlaikyti tokią
apkrovą, kuri yra lygi apkrovai iš
bendro automobilio svorio atėmus
priekinei ašiai tenkančią apkrovą.
Šie techniniai duomenys nustatyti
remiantis Europos Bendrijos
standartais. Mes pasiliekame teisę
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atlikti pakeitimus. Automobilio
dokumentuose nurodytos techninės
charakteristikos visada turi
pirmenybę prieš pateiktas vartotojo
vadove.
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Automobilio duomenys
Variklio duomenys
Pardavimo žyma 1.4 T 1.6 D 1.6 D 1.8 D 1.7 Dsl 2.0 Dsl
Variklio identifikacinis kodas LUJ LXT LDE 2H0 LUD LNP

Cilindrų skaičius 4 4 4 4 4 4

Darbinis tūris [cm3] 1364 1598 1598 1796 1686 1998

Variklio galia [kW] 103 80 91 104 96 120
apm 6000 6000 6200 6200 4000 3800

Sukimo momentas [Nm] 200 150 155 176 300 360
apm 1850-4900 4200 4000 3800 2000-2500 2000

Degalų tipas Benzinas Benzinas Benzinas Benzinas Dyzelis Dyzelis

Oktaninis skaičius RON
rekomenduojama 95 91 95 95
galima 91 87 91 91
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Techninės charakteristikos
4 durelės
Variklis LXT LDE 2H0 LUD LNP
Vairavimas1) HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS

Didžiausias greitis2) [km/val.]
Mechaninė pavarų dėžė 185 190/195 200/200 –/200 205/215
Automatinė pavarų dėžė 177 185/190 195/203 –/– 209/210

5 durelių hečbekas
Variklis LUJ LXT LDE 2H0 LUD LNP
Vairavimas1) HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS

Didžiausias greitis2) [km/val.]
Mechaninė pavarų dėžė –/195 3) 185/190 195/195 -/200 200/205
Automatinė pavarų dėžė –/– 3) 180/182 190/193 –/– 200/205

1) HPS: hidraulinis vairo stiprintuvas; EPS: elektrinis vairo stiprintuvas
2) Didžiausias greitis pasiekiamas esant bendram automobilio svoriui (be vairuotojo) pridėjus 200 kg naudingosios

apkrovos. Papildoma įranga gali sumažinti nustatytą didžiausią automobilio greitį.
3) Spausdinimo metu vertė dar nebuvo žinoma.
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Universalas
Variklis LUJ LDE 2H0 LUD LNP
Vairavimas1) HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS

Didžiausias greitis2) [km/val.]
Mechaninė pavarų dėžė –/200 186/191 200/200 –/200 200/210
Automatinė pavarų dėžė –/– –/– 192/200 –/– 198/207

1) HPS: hidraulinis vairo stiprintuvas; EPS: elektrinis vairo stiprintuvas
2) Didžiausias greitis pasiekiamas esant bendram automobilio svoriui (be vairuotojo) pridėjus 200 kg naudingosios

apkrovos. Papildoma įranga gali sumažinti nustatytą didžiausią automobilio greitį.
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Kuro sąnaudos – CO2 emisija 

4 durelės
Mechaninė pavarų dėžė / automatinė pavarų dėžė.
Variklis LXT LDE LDE
Vairavimas4) EPS HPS

mieste [l/100 km] 9,8/12,0 8,6/9,9 9,0/10,3

užmiestyje [l/100 km] 5,7/5,8 5,1/5,3 5,3/5,6

bendros [l/100 km] 7,2/8,1 6,4/7,0 6,6/7,3

CO2 [g/km] 171/192 149/164 155/170

Variklis 2H0 2H0 LUD LNP LNP
Vairavimas4) EPS HPS EPS EPS HPS

mieste [l/100 km] 8,5/9,5 8,7/10,1 5,5/– 6,0/7,7 6,8/8,3

užmiestyje [l/100 km] 4,9/5,3 5,1/5,4 3,9/– 4,2/4,8 4,3/5,0

bendros [l/100 km] 6,2/6,9 6,4/7,1 4,5/– 4,8/5,9 5,2/6,2

CO2 [g/km] 146/161 151/166 117/– 126/154 138/164

4) HPS: hidraulinis vairo stiprintuvas; EPS: elektrinis vairo stiprintuvas
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5 durelių hečbekas
Mechaninė pavarų dėžė / automatinė pavarų dėžė.
Variklis LUJ LXT LDE LDE
Vairavimas4) EPS EPS HPS

mieste [l/100 km] 7,4/– 5)/5) 8,6/9,9 9,0/10,3

užmiestyje [l/100 km] 4,6/– 5)/5) 5,1/5,3 5,3/5,6

bendros [l/100 km] 5,6/– 5)/5) 6,4/7,0 6,6/7,3

CO2 [g/km] 131/– 5)/5) 149/164 155/170

Variklis 2H0 2H0 LUD LNP LNP
Vairavimas4) EPS HPS EPS EPS HPS

mieste [l/100 km] 8,5/9,5 8,7/10,1 5,5/– 6,0/7,7 6,8/8,3

užmiestyje [l/100 km] 4,9/5,3 5,1/5,4 3,9/– 4,2/4,8 4,3/5,0

bendros [l/100 km] 6,2/6,9 6,4/7,1 4,5/– 4,8/5,9 5,2/6,2

CO2 [g/km] 146/161 151/166 117/– 126/154 138/164

4) HPS: hidraulinis vairo stiprintuvas; EPS: elektrinis vairo stiprintuvas
5) Spausdinimo metu vertė dar nebuvo žinoma.
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Universalas
Mechaninė pavarų dėžė / automatinė pavarų dėžė.
Variklis LUJ LDE LDE 2H0 2H0
Vairavimas4) EPS EPS HPS EPS HPS

mieste [l/100 km] 7,4/– 8,7/– 9,1/– 8,8/9,8 9,2/10,4

užmiestyje [l/100 km] 4,7/– 5,2/– 5,4/– 5,2/5,3 5,3/5,6

bendros [l/100 km] 5,7/– 6,4/– 6,8/– 6,5/7,0 6,7/7,2

CO2 [g/km] 134/– 151/– 157/– 152/164 156/170

Variklis LUD LNP LNP
Vairavimas4) EPS EPS HPS

mieste [l/100 km] 5,4/– 6,2/7,7 6,8/8,3

užmiestyje [l/100 km] 4,0/– 4,1/4,8 4,3/5,0

bendros [l/100 km] 4,5/– 4,8/5,9 5,2/6,2

CO2 [g/km] 119/– 126/154 138/164

4) HPS: hidraulinis vairo stiprintuvas; EPS: elektrinis vairo stiprintuvas
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Automobilio svoris
Bendras automobilio svoris, standartinis modelis be jokios pasirenkamos įrangos
Kelionei paruošto automobilio svoris apima vairuotojo svorį (68 kg), bagažą (7 kg) ir visus skysčius (bakas užpildytas
90 %).

4 durelės
Variklis Mechaninė pavarų dėžė Automatinė pavarų dėžė

be/su oro kondicionavimu
[kg]

LXT 1360/1374 1385/1399

LDE 1375/1389 1385/1399

2H0 1380/1394 1390/1404

LUD 1500/1514 –/–

LNP 1535/1549 1565/1579
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5 durelių hečbekas
Variklis Mechaninė pavarų dėžė Automatinė pavarų dėžė

be/su oro kondicionavimu
[kg]

LUJ 1394/1408 –/–

LXT 6)/6) 6)/6)

LDE 1380/1394 1390/1404

2H0 1385/1399 1394/1408

LUD 1504/1518 –/–

LNP 1555/1569 1585/1599

Universalas
Variklis Mechaninė pavarų dėžė Automatinė pavarų dėžė

be/su oro kondicionavimu
[kg]

LUJ 1480/1494 –/–

LDE 1435/1449 –/–

2H0 1445/1459 1475/1489

LUD 1550/1564 –/–

LNP 1595/1609 1614/1628

Bendras automobilio svoris, standartinis modelis su visa pasirenkama įranga
Kelionei paruošto automobilio svoris apima vairuotojo svorį (68 kg), bagažą (7 kg) ir visus skysčius (bakas užpildytas
90 %).

6) Spausdinimo metu vertė dar nebuvo žinoma.
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4 durelės
Variklis Mechaninė pavarų dėžė Automatinė pavarų dėžė

be/su oro kondicionavimu
[kg]

LXT 1438/1452 1463/1477

LDE 1470/1484 1480/1494

2H0 1475/1489 1485/1499

LUD 1595/1609 –/–

LNP 1630/1644 1660/1674

5 durelių hečbekas
Variklis Mechaninė pavarų dėžė Automatinė pavarų dėžė

be/su oro kondicionavimu
[kg]

LUJ 1489/1503 –/–

LXT 6)/6) 6)/6)

LDE 1475/1489 1485/1499

2H0 1480/1494 1489/1503

LUD 1599/1613 –/–

LNP 1650/1664 1680/1694

6) Spausdinimo metu vertė dar nebuvo žinoma.
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Universalas
Variklis Mechaninė pavarų dėžė Automatinė pavarų dėžė

be/su oro kondicionavimu
[kg]

LUJ 1550/1564 –/–

LDE 1505/1519 –/–

2H0 1515/1529 1545/1559

LUD 1620/1634 –/–

LNP 1665/1679 1684/1698

Automobilio matmenys
4 durelės 5 durelių hečbekas Universalas

Ilgis [mm] 4603 4514 4681

Plotis be išorinių veidrodėlių [mm] 1797 1797 1797

Plotis su dviem išoriniais veidrodėliais [mm] 2067 2067 2067

Aukštis (be antenos) [mm] 1477 1477 1521

Bagažo skyriaus grindų ilgis [mm] 1014 908 1024

Bagažinės skyriaus plotis [mm] 1010 1026 1356

Bagažinės skyriaus aukštis [mm] 512 448 405

Važiuoklės bazė [mm] 2685 2685 2685

Posūkio diametras [m] 10,9 10,9 10,9
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Talpos
Variklio alyvos
Variklis LUJ LXT LDE 2H0 LUD LNP

įskaitant filtrą [l] 4,0 3,75 4,5 4,5 4,0 5,4

tarp MIN ir MAX [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Degalų bakas
Benzinas/dyzelis, nominali talpa [l] 60

Padangų slėgis
Variklis Tyres (Padangos) priekinės užpakalinės

[kPa/bar] ([psi])7) [kPa/bar] ([psi])7)

LXT 205/60 R16 220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

LDE,
2H0

205/60 R16, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32)
215/50 R17,
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17

7) ECO slėgis: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Variklis Tyres (Padangos) priekinės užpakalinės
[kPa/bar] ([psi])7) [kPa/bar] ([psi])7)

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32)
215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17

Visi Laikinas atsarginis ratas 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
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Automobilio duomenų
įrašai ir privatumas
Įvykio duomenų įrašymo
įrenginiai
Automobilio duomenų įrašymo
moduliai
Jūsų automobilyje įrengta daug
elektroninių komponentų, turinčių
duomenų įrašymo modulius, kurie
laikinai arba ilgai laiko techninius
duomenis apie automobilio būklę,
įvykius ir klaidas. Bendruoju atveju ši
techninė informacija dokumentuoja
dalių, modulių, sistemų arba aplinkos
būseną:
■ Sistemos komponentų darbinės

sąlygos (pvz., užpildymo lygis)
■ Automobilio ir jo atskirų

komponentų būsenos pranešimai
(pvz., rato apsisukimų skaičius /
sukimosi greitis, lėtėjimas, šoninis
pagreitis)

■ Svarbių sistemos komponentų
triktys ir defektai

■ Automobilio reakcija atitinkamose
vairavimo situacijose (pvz., oro
pagalvės pripūtimas, stabilumo
reguliavimo sistemos
suaktyvinimas)

■ Aplinkos sąlygos (pvz.,
temperatūra)

Šie duomenys yra išskirtinai
techniniai, jie padeda identifikuoti ir
taisyti klaidas bei optimizuoti
automobilio funkcijas.
Naudojantis šiais duomenimis,
neįmanoma sukurti judėjimo profilių,
nurodančių kelionės maršrutus.
Kai naudojamasi paslaugomis (pvz.,
remonto darbai, aptarnavimo
procesai, garantiniai atvejai, kokybės
užtikrinimas), servisų tinklo
darbuotojai (įskaitant gamintoją),
taikydami specialias diagnostines
priemones, gali perskaityti šią įvykių ir
klaidų duomenų įrašymo moduliuose
laikomą techninę informaciją. Jei
pageidaujate, galite užklausti
papildomos informacijos apie šiuos
autoservisus. Ištaisius klaidą,



Informacija naudotojui 321

duomenys iš klaidų įrašymo modulio
pašalinami arba iškart pakeičiami
kitais.
Naudojantis automobiliu, gali
susidaryti situacijų, kuriose šie
techniniai duomenys, susiję su kita
informacija (avarijų ataskaitomis,
automobilio pažeidimais, liudininkų
parodymais) padedant ekspertui gali
būti susiejami su konkrečiu asmeniu.
Papildomos funkcijos, dėl kurių
susitariama su klientu (pvz.,
automobilio vieta avarijos atveju),
leidžia iš automobilio persiųsti
konkrečius duomenis.

Atpažinimas radijo dažniu
(RFID)
Kai kuriuos automobiliuose
naudojama RFID technologija, skirta
tokioms funkcijoms kaip oro slėgio
padangose stebėjimas ir degimo
sistemos sauga. Ji taip pat
naudojama kartu su patogiais
priedais, pavyzdžiui, raktų
grandinėlėms su karuliais, skirtais
durims užrakinti/atrakinti bei
automobiliui užvesti nuotoliniu būdu,
ir automobilyje esantiems
siųstuvams, skirtiems garažo durų
atidarymo įtaisams valdyti. RDIF
technologija „Chevrolet“
automobiliuose nenaudoja ir neįrašo
asmens informacijos bei nėra susijusi
su jokia kita „Chevrolet“ sistema,
kurioje saugoma asmens informacija.
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