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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 nelaimingo
atsitikimo 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.

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

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

■ Automobilio ekrano langai gali
nepalaikyti tam tikros kalbos.

Užrašai „Pavojus“,
„Įspėjimai“ ir „Perspejimai“

9 Pavojinga

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



4 Įvadas

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.

Mes linkime jums daugybės valandų
malonaus važiavimo
„Chevrolet“
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Trumpa informacija

Pirminė informacija

Automobilio atrakinimas
Nuotolinio valdymo pultas

Nuspauskite mygtuką c.
Atrakina visas duris. Avariniai žibintai
blykstelės du kartus.
Nuotolinio valdymo pultas 3 21;
centrinio užrakto sistema 3 23.

Sėdynės reguliavimas
Sėdynės padėties nustatymas

Patraukite rankenėlę, pastumkite
sėdynę ir atleiskite rankenėlę.
Sėdynės padėtis 3 33, sėdynės
reguliavimas 3 34.
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Sėdynių atlošai

Patraukite svirtį, sureguliuokite
polinkį ir atleiskite svirtį. Leiskite
sėdynei užsifiksuoti girdimai.
Sėdynės padėtis 3 33, sėdynės
reguliavimas 3 34.

Sėdynės aukštis

Sukite rankenėlę sėdynės pagalvės
šone, kol sėdynės pagalvė bus
nustatyta į reikiamą padėtį.
Sėdynės padėtis 3 33, sėdynės
reguliavimas 3 34.

Galvos atramos
reguliavimas

Patraukite galvos atramą į viršų.
Norėdami nuleisti, nuspauskite laikiklį
ir spauskite galvos atramą žemyn.
Galvos atramos 3 32.
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Saugos diržas

Ištraukite diržą, uždėkite jį nepersuktą
ant kūno, sagties plokštelę įkiškite į
sagtį ir užsekite.
Važiuodami reguliariai įtempkite
juosmens diržą, patraukdami peties
diržą.
Sėdynės padėtis 3 33, saugos
diržai 3 36, oro pagalvių sistema
3 39.

Veidrodėlių reguliavimas
Vidinis veidrodėlis

Norėdami sumažinti akinimą,
patraukite svirtį veidrodėlio korpuso
apačioje.
Vidinis veidrodėlis 3 29.

Išoriniai veidrodėliai

Tiesiog pastumkite svirtelę norima
kryptimi, kad sureguliuotumėte
veidrodėlio pasukimo kampus.
Išgaubti išoriniai veidrodėliai 3 27;
reguliavimas elektra 3 27;
nulenkiami išoriniai veidrodėliai
3 28; šildomi išoriniai veidrodėliai
3 28.
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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.
Oro pagalvių sistema 3 39,
užvedimo spynelės padėtys 3 134.
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Prietaisų skydelio apžvalga
1 tipas
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1 Veidrodėlio reguliavimas
elektra ................................... 27

2 Šoninės ventiliacinės
angos .................................. 130

3 Išorinės apšvietimas ............. 76
4 Garso signalas ..................... 60

Vairuotojo saugos oro
pagalvė ................................ 40

5 Prietaisų rinkinys .................. 65
6 Valytuvas ir plovimo

sistema ................................. 60
7 Centrinės ventiliacinės

angos ................................. 130
8 Informacijos ir pramogų

sistema ................................. 81
9 Kontroliniai indikatoriai .......... 66
10 Avariniai žibintai ................... 78
11 Priekinė keleivio oro

pagalvė ................................ 40
12 Daiktadėžė ........................... 53
13 Klimato kontrolės sistema ... 122
14 Perjungimo svirtis,

mechaninė pavarų dėžė .. . . 141

Automatinė pavarų dėžė .... 136

15 Akceleratoriaus pedalas . . . . 133
16 Stabdžių pedalas ............... 141
17 Užvedimo spynelė .............. 134
18 Sankabos pedalas ............. 133
19 Vairo reguliavimas ............... 59
20 Variklio dangčio atidarymo

svirtis .................................. 152
21 Priekinių žibintų

diapazono reguliavimas ........ 77
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2 tipas
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1 Veidrodėlio reguliavimas
elektra ................................... 27

2 Šoninės ventiliacinės
angos .................................. 130

3 Išorinės apšvietimas ............. 76
4 Garso signalas ..................... 60

Vairuotojo saugos oro
pagalvė ................................ 40

5 Prietaisų rinkinys .................. 65
6 Valytuvas ir plovimo

sistema ................................. 60
7 Centrinės ventiliacinės

angos ................................. 130
8 Informacijos ir pramogų

sistema ................................. 81
9 Kontroliniai indikatoriai .......... 66
10 Avariniai žibintai ................... 78
11 Priekinė keleivio oro

pagalvė ................................ 40
12 Daiktadėžė ........................... 53
13 Klimato kontrolės sistema ... 122

14 Perjungimo svirtis,
mechaninė pavarų dėžė .. . . 141

Perjungimo svirtis,
automatinė pavarų dėžė ..... 136

15 AUX įvadas, USB įvadas .... 114
16 Maitinimo lizdas .................... 62
17 Akceleratoriaus pedalas . . . . 133
18 Stabdžių pedalas ............... 141
19 Užvedimo spynelė .............. 134
20 Sankabos pedalas ............. 133
21 Vairo reguliavimas ............... 59
22 Saugiklių dangtis ................. 173
23 Variklio dangčio atidarymo

svirtis .................................. 152
24 Priekinių žibintų

diapazono reguliavimas ........ 77

Išorės apšvietimas

Posūkio žibintų jungiklis
OFF = Visi žibintai išjungti.
8 = Veikia užpakaliniai žibintai,

apšviečiamas registracijos
numerio ženklas ir prietaisų
skydas.

9 = Veikia priekiniai artimųjų
šviesų ir visi aukščiau
išvardyti žibintai.

Apšvietimas 3 76.
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Priekinių žibintų perjungimas,
tolimosios šviesos ir artimosios
šviesos

Norėdami perjungti artimąsias
šviesas į tolimąsias, nuspauskite
svirtį.
Norėdami vėl įjungti trumpąsias
šviesas, dar kartą nuspauskite svirtį
arba patraukite.
Tolimosios šviesos 3 76; priekinių
žibintų perjungimas 3 77.

Avariniai žibintai

Valdoma ¨ mygtuku.
Avariniai žibintai 3 78.

Posūkio ir persirikiavimo
signalai

svirtį į viršų = į dešinę
svirtį į apačią = į kairę

Posūkio ir persirikiavimo signalai
3 78.
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Garso signalas

Spauskite j.

Plautuvo ir valytuvų
sistemos
Priekinio stiklo valytuvas

OFF = sistema išjungta.
INT = valymas su pertrūkiais.
LO = tolygus valymas mažu

greičiu.
HI = tolygus valymas dideliu

greičiu.

Norėdami, kad valytuvai vieną kartą
nuvalytų priekinį stiklą, kai jie yra
išjungti, šiek tiek kilstelkite svirtį INT
padėties link ir atleiskite.

Priekinio stiklo valytuvas 3 60.
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Priekinio stiklo plovimo sistema

Patraukite svirtį.
Priekinio stiklo plovimas 3 60;
plovimo skystis 3 161.

Klimato kontrolė
Šildomas užpakalinis langas,
šildomi išoriniai veidrodėliai
1 tipas

2 tipas

Šildymas įjungiamas, paspaudus Ü
mygtuką.
Šildomi veidrodėliai 3 28, šildomas
galinis langas 3 31.
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Aprasojimo šalinimas nuo langų
ir šildymas
1 tipas

2 tipas

Pasukite rankenėlę į padėtį V.
Priekinio stiklo atitirpinimas 3 122,
miglos šalinimas nuo priekinio stiklo
3 126.

Pavarų dėžė
Mechaninė pavarų dėžė

Atbulinė eiga: automobiliui stovint
vietoje, nuspauskite sankabos pedalą
ir įjunkite pavarą.
Jei pavara neįsijungia, nustatykite
svirtį į neutralią pavarą, atleiskite
sankabos pedalą ir vėl nuspauskite,
tada bandykite vėl įjungti pavarą.
Mechaninė pavarų dėžė 3 141.
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Automatinė pavarų dėžė

P (STOVĖJIMAS): Užblokuoja
priekinius ratus. Nustatykite svirtį į P
padėtį tik automobiliui stovint ir įjungę
stovėjimo stabdį.
R (ATBULINĖ): Nustatykite svirtį į R
padėtį tik automobiliui stovint.
N (NEUTRALI): Neutrali pavaros
padėtis.
D: ią važiavimo padėtį rinkitės esant
normalioms važiavimo sąlygoms.
Leidžia pavarų dėžei įjungti visas
keturias priekinės eigos pavaras.
Ketvirta pavara įjungiama važiuojant

greitai, ji sumažina variklio
apsisukimų skaičių, triukšmo lygį ir
degalų sąnaudas.
2: Leidžia pavarų dėžei perjungti iš 1
į 2 pavarą ir apsaugo nuo automatinio
perjungimo į 3 ar 4 pavarą.
1: Šioje padėtyje užfiksuojama pirma
pavara.
Automatinė pavarų dėžė 3 136.

Pradžia
Prieš važiuodami, patikrinkite:
■ padangų pripūtimo slėgį ir būklę;
■ variklio alyvos lygį ir skysčių lygius;
■ 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;

■ ar veikia stabdžiai, važiuojant
nedideliu greičiu, ypač kai stabdžiai
šlapi.

Š
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Variklio užvedimas

■ Raktą pasukite į padėtį 1, šiek tiek
pajudinkite vairą, kad atsirakintų
vairo užraktas.

■ Mechaninė pavarų dėžė: Įjunkite
sankabą.

■ Automatinė pavarų dėžė: pavarų
perjungimo svirtį perjunkite į P arba
N padėtį.

■ Nespauskite greičio pedalo.
■ Pasukite užvedimo raktelį į

3“ padėtį, spausdami sankabos
pedalą ir kojinį stabdį, ir, varikliui
veikiant, atleiskite.

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

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 arba įkalnėje, prieš
išjungdami degimą, pirmiausia
įjunkite pirmą pavarą. Jei
automobilis stovi įkalnėje,
nukreipkite priekinius ratus nuo
bordiūro. Jei automobilis stovi
nuokalnėje, prieš išjungdami
degimą, pirmiausia įjunkite
atbulinės eigos pavarą. Nukreipkite
priekinius ratus į bordiūrą.
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■ Uždarykite langus.
■ Užrakinkite automobilį ir įjunkite

apsaugos nuo vagių sistemą.
Raktai 3 21.
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Raktai, durys ir langai

Raktai, užraktai ............................ 21
Durelės ........................................ 25
Automobilio apsauga ................... 26
Išoriniai veidrodėliai ..................... 27
Vidiniai veidrodėliai ...................... 29
Langai .......................................... 29

Raktai, užraktai
Raktai
Raktų keitimas
Rakto numeris nurodytas ant
nuimamo žetono.
Užsakant atsarginius raktus, būtina
nurodyti raktų numerį, nes jie yra
sudėtinė imobilizatoriaus sistemos
dalis.
Užraktai 3 190.

Nuotolinio valdymo pultelis

Naudojamas valdyti centrinio užrakto
sistemą
Nuotolinio valdymo pultas veikia
apytikriai 20 metrų atstumu. Jo
veikimą trikdyti gali išoriniai trukdžiai.
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;
■ išsikrovusios baterijos;
■ dažno, pakartotino nuotolinio

valdymo pulto naudojimo už jo
veikimo ribų, o dėl to reikia
pakartotinai sinchronizuoti;
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■ centrinio užrakto sistemos
perkrovos, ją naudojant dažnais
intervalais, tokiu atveju maitinimo
tiekimas trumpam bus nutrauktas;

■ didelės galios radijo bangų trukdžių
iš kitų šaltinių.

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 specialų atliekų surinkimo
centrą.

Pastaba
Keitimui naudokite CR 1620 (arba
analogišką) bateriją.
1. Atsukite varžtelį užpakalinėje

siųstuvo dangtelio pusėje.
2. Atidarykite siųstuvo dangtelį.
3. Ištraukite siųstuvą iš jo korpuso,

atsargiai nulupkite lipduką ir
padėkite jį švarioje vietoje.

4. Išimkite naudotą bateriją.
Stenkitės neliesti mikroschemos ir
kitų detalių.

5. Įdėkite naują bateriją. Neigiamas
(-) baterijos polius turi būti
apačioje.

6. Prilipdykite lipduką ir įdėkite
siųstuvo įtaisą į korpusą.

7. Vėl uždarykite siųstuvo dangtelį.
8. Patikrinkite, ar automobilis

reaguoja į siųstuvo signalus.

Įspėjimas

Nelieskite plokščių
akumuliatoriaus paviršių plikais
pirštais, nes tai trumpina
akumuliatoriaus eksploatavimo
trukmę.

Pastaba
Panaudotos ličio baterijos gali
pakenkti aplinkai.
Laikykitės savo šalyje galiojančių
utilizavimo ir perdirbimo taisyklių.
Neišmeskite kartu su buitinėmis
atliekomis.
Pastaba
Jei norite, kad siųstuvas tinkamai
veiktų, laikykitės šių nurodymų:
nemėtykite siųstuvo;
nedėkite ant siųstuvo sunkių daiktų;
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saugokite siųstuvą nuo drėgmės ir
tiesioginių saulės spindulių; jei
siųstuvas sušlapo, nušluostykite jį
sausu skuduru.

Centrinio durų užrakto
sistema
Centrinio durų užrakto sistema
įjungiama per vairuotojo duris. Ši
sistema padeda per vairuotojo duris
užrakinti bei atrakinti visas
automobilio duris. Tai daroma raktu ar
siųstuvo pulteliu (iš lauko pusės) arba
durų užrakto mygtuku (iš vidaus).
Jei vairuotojo pusės durys nebus
uždarytos tinkamai, centrinio užrakto
sistema neveiks.

Atrakinimas

Nuotolinio valdymo pultas

Nuspauskite mygtuką c.
Atrakina visas duris. Avariniai žibintai
blykstelės du kartus.

Užrakinimas

Nuotolinio valdymo pultas

Nuspauskite mygtuką e.
Užrakina visas duris. Avarinio signalo
žibintai mirktelės vieną kartą.
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Gedimas nuotolinio valdymo
pulte

Atrakinimas

Rankiniu būdu atrakinkite vairuotojo
duris, pasukdami į spynelę įkištą
raktą.

Užrakinimas
Uždarykite vairuotojo duris ir
užrakinkite jas iš išorės raktu.

Gedimas centrinio užrakto
sistemoje

Atrakinimas
Rankiniu būdu atrakinkite vairuotojo
duris, pasukdami į spynelę įkištą
raktą. Kitas duris galima atidaryti,
pasinaudojus vidaus rankenėle.

Užrakinimas
Paspauskite visų durų vidinę užrakto
rankenėlę, išskyrus vairuotojo
dureles. Po to uždarykite vairuotojo
duris ir užrakinkite jas iš išorės raktu.

Užraktai nuo vaikų

Įspėjimas

Netraukite vidinės durų rankenos,
kai vaikų saugos užraktas yra
užrakinimo padėtyje. Taip
darydami galite sugadinti vidinę
durų rankeną.

9 Perspėjimas

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

Jei norite išjungti vaikų saugos
užraktą, pakelkite svirtį aukštyn į
atrakinimo padėtį.
Norėdami atidaryti užpakalines duris,
kai įjungtas vaikų saugos užraktas,
atrakinkite jas iš vidaus ir atidarykite
iš lauko.
Norėdami išjungti vaikų saugos
užraktą, pastumkite svirtį žemyn į
atrakinimo padėtį.
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Durelės
Krovinių skyrius
Bagažinės dangtis, atidarymas

1 tipas

Bagažinės dangtį galite atidaryti, įkišę
raktelį į dangtyje esančią spynelę,
pasukę jį prieš laikrodžio rodyklę ir
patraukę ilgą rankeną.

2 tipas
Bagažinės dangtis užrakinamas arba
atrakinamas, kai rakteliu ar berakte
sistema užrakinamos arba

atrakinamos visos durelės. Kai
bagažinės dangtis atrakintas,
patraukite ilgą rankeną, kad jį
atidarytumėte.

9 Perspėjimas

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

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.

Bagažinės dangtis, uždarymas

1 tipas

Bagažinės dangčiui uždaryti
spustelėkite jį žemyn, kad gerai
užsitrenktų. Įkiškite raktelį į spynelę ir
pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę.
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2 tipas
Bagažinės dangčiui uždaryti
spustelėkite jį žemyn, kad gerai
užsitrenktų. Jis užrakinamas
automatiškai, kartu su visomis
durelėmis.
Būkite atsargūs, kad
neprisivertumėte patys ir
neprivertumėte kitų šalia esančių
asmenų rankų ar kitų kūno dalių.

Automobilio apsauga
Imobilizatorius
Imobilizatoriaus rodiklis

Jeigu naudojamas negaliojantis
raktelis, ima mirksėti indikatorius ir
transporto priemonės variklis
neužsiveda.

Automatinis durų užrakinimas
Jei per ACC 30 sekundžių ON po
siųstuvo panaudojimo durys
neatidaromos arba užvedimo raktas
nepasukamas į arba padėtį, durys vėl
automatiškai užrakinamos.

Imobilizatorius
Imobilizatoriaus sistema – tai
papildoma apsaugos nuo vagystės
priemonė, neleidžianti pašaliniams
asmenims užvesti automobilio,
kuriame ši sistema įmontuota.
Automobiliui su įmontuota
imobilizatoriaus sistema tinka tik
užvedimo raktelis su integruotu
atsakikliu, kuris užkoduotas
elektroniniu kodu. Uždegimo raktelyje
įmontuotas atsakiklis yra
nematomas.
Variklį galima užvesti tik užvedimo
rakteliais su tinkamu kodu.
Rakteliais be tinkamo kodo galima tik
atrakinti duris.
Variklis automatiškai blokuojamas,
pasukus raktelį į LOCK padėtį ir
ištraukus jį iš uždegimo spynelės.
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Imobilizatoriaus rodiklis gali įsijungti
toliau nurodytais atvejais.
■ Jei imobilizatoriaus sistemoje yra

gedimas (įskaitant automatinį
užrakto konfigūravimo režimą), kai
užvedimo spynelė pasukta į ON
arba START padėtį, mirksės arba
nuolatos švies imobilizatoriaus
rodiklis.

■ Kai kuriose Europos šalyse
pasirenkamai įrengiamas
papildomas imobilizatorius
transporto priemonės saugumo
lygiui padidinti. Kai modulis
pakeičiamas nauju, transporto
priemonė neužsiveda. Jeigu
transporto priemonė neužsiveda
arba imobilizatoriaus rodiklis mirksi
ar šviečia, sistemą turi patikrinti
įgaliotas remonto specialistas.

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

Rankinis reguliavimas

Sureguliuokite išorinius užpakalinio
vaizdo veidrodėlius taip, kad
matytumėte savo automobilio šonus
ir kelią už jo.

Tiesiog pastumkite svirtelę norima
kryptimi, kad sureguliuotumėte
veidrodėlio pasukimo kampus.

Reguliavimas elektra

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

9 Perspėjimas

Veidrodėliai visada turi būti
tinkamai sureguliuoti, kad
vairuotojas galėtų matyti
užpakalyje esančius objektus ir
kitus automobilius. Nevažiuokite,

jei išoriniai užpakalinio vaizdo
veidrodėliai nulenkti prie
automobilio šono.

Šildymas
1 tipas

2 tipas

Suaktyvinama, paspaudus Ü
mygtuką.
Šildymas veikia dirbant varikliui ir
išsijungia automatiškai po kelių
minučių nuo variklio išjungimo arba
dar kartą paspaudus mygtuką.
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Vidiniai veidrodėliai
Mechaninė apsauga nuo
akinimo

Norėdami sumažinti akinimą,
reguliuokite svirtį veidrodėlio korpuso
apačioje.

9 Perspėjimas

Perjungus veidrodėlį į naktinę
padėtį gali pablogėti atspindimo
vaizdo aiškumas.

Į naktinę padėtį nustatytame
veidrodėlyje matomą vaizdą
vertinkite ypač atsargiai.
Dėl blogo užpakalinio matomumo
gali įvykti susidūrimas, kurio metu
bus apgadintas jūsų automobilis,
kitas turtas ir (ar) sužaloti žmonės.

Langai
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 galinėse sėdynėse sėdi vaikai,
įjunkite galinių langų vaikų
apsaugos sistemą.
Uždarydami langus procesą
stebėkite iš arti. Įsitikinkite, kad
judant stiklui jo kelyje nebus jokios
kliūties.

Elektra valdomi langai gali būti
valdomi įjungus degimą.
Naudokitės atitinkamo lango valdikliu
ir spausdami jį atidarykite, o
traukdami uždarykite langą.

Veikimas
Elektrinius langus atidaryti ar uždaryti
galima uždegimo spynelei esant ON
padėtyje. Langai valdomi mygtukais
kiekvienose duryse.
Norėdami uždaryti langą, kilstelkite
jungiklį.
Norėdami uždaryti langą,
paspauskite jungiklį žemyn.
Atleiskite jungiklį, kai langas atsidurs
norimoje padėtyje.

9 Perspėjimas

Iš automobilio iškištas kūno dalis
gali sutrenkti lenkiami objektai.
Nekaišiokite iš automobilio kūno
dalių.
Vaikai gali įjungti elektrinį langų
valdymą, o judantis stiklas gali
juos prispausti.

Nepalikite automobilyje vaikų ir
naminių gyvūnų be priežiūros.
Netinkamai naudodamiesi
elektriniais langais, galite sunkiai
susižaloti arba žūti.

Užpakalinių langų vaikų
apsaugos sistema

Paspauskite jungiklį z, norėdami
išjungti elektrinį galinių langų
valdymą. Norėdami įjungti,
paspauskite z dar kartą.
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Šildomas galinis langas
1 tipas

2 tipas

Suaktyvinama, paspaudus Ü
mygtuką.
Šildymas veikia dirbant varikliui ir
išsijungia automatiškai po kelių
minučių nuo variklio išjungimo arba
dar kartą paspaudus mygtuką.

Įspėjimas

Užpakaliniam automobilio stiklui
valyti nenaudokite aštrių įrankių ir
langų valymo priemonių su
abrazyvinėmis dalelėmis.
Stenkitės nesubraižyti ir
nepažeisti lango šildytuvo laidų
valydami užpakalinį stiklą ar
dirbdami šalia jo.

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

9 Perspėjimas

Nenustatykite saulės skydelio
taip, kad jis trukdytų matyti kelią,
transportą ar kitus objektus.
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Galvos atramos

Padėtis

9 Perspėjimas

Važiuokite tik su tinkamoje
padėtyje nustatyta galvos atrama.
Nuėmus ar netinkamai
sureguliavus galvos atramas
susidūrimo metu galima rimtai
susižaloti galvą ir kaklą.
Prieš važiuodami, įsitikinkite, kad
galvos atrama tinkamai
sureguliuota.

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.



Sėdynės, atramos 33

Priekinių sėdynių galvos
atramos

Aukščio reguliavimas

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

Nuėmimas
Paspauskite skląstelius ir patraukite
galvos atramą.

Galinių sėdynių galvos atramos

Aukščio reguliavimas

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

Nuėmimas
Paspauskite skląstelius ir patraukite
galvos atramą.

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 polinkį
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 polinkis yra
apytikriai 25 laipsniai.

■ Sureguliuokite vairą 3 59.
■ Sėdynės aukštį nustatykite taip,

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

■ Sureguliuokite galvos atramą 3 32.
■ Sureguliuokite saugos diržo aukštį
3 37.

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.
Reguliavimo metu nesiremkite į
sėdynę.
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Sėdynės aukštis

Sukite rankenėlę sėdynės pagalvės
šone, kol sėdynės pagalvė bus
nustatyta į reikiamą padėtį.

Šildymas
1 tipas

2 tipas

Sėdynių šildytuvo jungikliai yra
centrinėje konsolėje.
Norėdami įjungti sėdynės šildytuvą:
1. Užveskite variklį.
2. Paspauskite atitinkamos sėdynės

šildytuvo jungiklį. Įsižiebs
mygtuko rodiklis.

3. Norėdami išjungti sėdynės
šildytuvą, dar kartą paspauskite
mygtuką.

Žmonėms su jautria oda
nerekomenduojama ilgai laikyti
maksimaliai įjungtą šildymą.
Sėdynės šildymas veikia dirbant
varikliui.
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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.

Vienu metu tą patį saugos diržą gali
segėti tik vienas žmogus. Diržai nėra
pritaikyti prisegti žemesniems nei
150 cm asmenims. Vaiko tvirtinimo
sistema 3 44.
Periodiškai reikia patikrinti, ar nėra
pažeistos diržo sistemos dalys ir ar
jos 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 68.

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

Diržų įtempikliai

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

9 Perspėjimas

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

Diržų įtempiklių išdėstymą parodo
šviečiantis indikatorius v 3 69.
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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

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 68.

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 liesti aštrių ar trapių
daiktų jūsų rūbų kišenėse.

Aukščio reguliavimas

1. Nuspauskite mygtuką.
2. 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
Saugos diržas galinei centre esančiai
sėdynei gali būti ištrauktas iš inercinio
būgno tik tuomet, jei atlošas yra
užfiksuotas galinėje padėtyje.

Saugos diržo naudojimas
nėštumo metu

9 Perspėjimas

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

Saugos diržai apsaugo visus, taip pat
ir nėščias moteris.
Kaip ir visi keleiviai, nėščios moterys
gali rimtai susižaloti, jei nebus
užsisegusios saugos diržų.

Be to, tinkamai prisisegus saugos
diržą yra didelė tikimybė, kad
susidūrimo metu būsimas kūdikis
išliks saugus.
Norėdamos maksimaliai apsisaugoti,
nėščios moterys privalo užsisegti
trijuose taškuose tvirtinamus saugos
diržus.
Per visą nėštumo laiką apatinę diržo
dalį ji turėtų segtis kaip įmanoma
žemiau.



Sėdynės, atramos 39

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.
Vairuotojas turi sėdėti kaip
įmanoma toliau, tačiau tuo pat
metu išlaikydamas transporto
priemonės valdymą. Jei sėdėsite
pernelyg arti oro pagalvės,
išsiskleisdama ji gali rimtai
sužaloti arba sukelti mirtį.
Siekiant maksimalios apsaugos
visų rūšių avarijų metu, visi
keleiviai, įskaitant vairuotoją,
visada turi segėti saugos diržus
rimto susižalojimo arba žūties

rizikai sumažinti avarijos metu.
Transporto priemonei judant,
nesėdėkite ir be reikalo nesilenkite
prie oro pagalvės.
Išsiskleidusi oro pagalvė gali
sukelti tokių sužalojimų kaip
įbrėžimai, sužalojimai dėl
sudužusių akinių arba nudegimai
nuo sprogimo, įvykstančio
pagalvėms išsiskleidžiant.

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.
Kiekviena oro pagalvė suveiks tik
kartą. Suveikusias oro pagalves
reikia pakeisti remonto dibtuvėse.
Draudžiama atlikti bet kokias oro
pagalvės sistemos modifikacijas,
nes tai anuliuos automobilio tipo
aprobavimą.

Išsiskleidus oro pagalvei,
autoservise turi būti pakeičiamas
vairas, prietaisų skydelis, visi
dengiamieji skydeliai, durelių
sandarikliai, rankenos ir sėdynės.
Kai oro pagalvė prisipučia, gali
pasigirsti garsus triukšmas ir
pasirodyti dūmų. Tai – įprastos ir
nepavojingos sąlygos, tačiau jos gali
kartais sudirginti keleivio odą. Jeigu
dirginimas nepraeina, kreipkitės į
gydytoją.

9 Pavojinga

Niekada neleiskite vaikams,
kūdikiams arba nėščiosioms
moterims bei pagyvenusiems ir
silpniems žmonėms sėdėti ant
priekinės sėdynės su įrengtomis
oro pagalvėmis.
Be to, nevažiuokite, kai ten
pritaisyta vaiko sėdynė.
Nelaimingo atsitikimo metu
išsipūtusi oro pagalvė gali sužaloti
veidą arba sukelti mirtį.
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Įspėjimas

Jei transporto priemonės
važiuoklė patiria kokį nors smūgį
nuo daiktų, blogų kelių ar
šaligatvių, oro pagalvės gali
išsiskleisti. Kad išvengtumėte
nereikalingo oro pagalvės
išsiskleidimo, atsargiai važiuokite
blogais keliais, paviršiais, kurie
nepritaikyti automobiliams
važiuoti.

Oro pagalvėms prisipūtus, karštos
dujos gali nudeginti.
Kontrolinis oro pagalvių sistemų v
indikatorius 3 69.

Priekinių oro pagalvių
sistema
Priekinės saugos oro pagalvės
sistema susideda iš vaire įtaisytos
saugos oro pagalvės ir prietaisų
skyde priekinio keleivio pusėje
įtaisytos saugos oro pagalvės. Jas
galima atpažinti pagal žodį AIRBAG.

Priekinės oro pagalvės sistema
suveiks stipraus smūgio atveju
pavaizduotoje vietoje. 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 33.
Erdvė, kurioje prisipučia oro
pagalvė, turi būti laisva.
Teisingai užsidėkite ir tvirtai
prisisekite saugos diržą. Tik tada
oro pagalvės jus tinkamai
apsaugos.
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Šoninių oro pagalvių
sistema

Šoninių oro pagalvių 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.

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.

9 Perspėjimas

Jei vaikas yra pasodintas netoli
šoninės oro pagalvės, kyla
pavojus, kad išsiskleidus oro
pagalvei jis gali būti rimtai
sužeistas, ypač jei išsiskleidimo
metu vaiko galva, kaklas ar krūtinė
yra arti oro pagalvės.
Niekada vaikui neleiskite remtis į
duris ar sėdėti netoli šoninės oro
pagalvės modulio.
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Apsauginių oro
užuolaidėlių sistema

Apsauginių šoninių oro užuolaidėlių
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.

Oro pagalvių išjungimas
Priekinio keleivio oro pagalvės
sistemą reikia išjungti, jei šioje
sėdynėje įrengta vaiko tvirtinimo
sistema. Šoninių oro pagavių sistema
ir apsauginės šoninės užuolaidėlės,
diržo įtempiklių ir vairuotojo saugos
oro pagalvės sistemos liks aktyvios.
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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 tinkamą padėtį.
c išjungta = priekinės sėdynės

keleivio saugos oro
pagalvė išjungiama
ir neprisipūs
susidūrimo atveju.
Kontrolinis
indikatorius
c švies nuolatos.
Vaiko tvirtinimo
sistema gali būti
įrengiama pagal
lentelę.

d įjungta = priekinės sėdynės
keleivio saugos oro
pagalvė yra įjungta.
Vaiko tvirtinimo
sistemos įrengti
negalima.

Jei kontrolinis indikatorius
c nedega, priekinio 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 69.
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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

DĖMESIO - YPATINGAS
PAVOJUS
Vaiko sėdynės niekuomet
netvirtinkite ant priekinės sėdynės
(priešais kurią yra įtaisyta oro
pagalvė) taip, kad sėdinčio vaiko
veidas būtų nukreiptas į
automobilio galą!

Išsiskleidus oro pagalvei vaikas
gali būti rimtai sužeistas, nes
išsiskleidimo metu vaiko galva gali
būti labai arti oro pagalvės.

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 42.

Tinkamos sistemos
pasirinkimas
Kaip įmanoma ilgiau vaikai turi
keliauti sėdėdami į automobilio galą
nukreiptoje kėdutėje. Taip
užtikrinama, kad vaiko kaklo dalies

stuburo slanksteliai, kurie dar yra
silpni, avarijos atveju patirtų mažesnį
spaudimą.
Vaikams iki 12 metų ar iki 150 cm ūgio
leidžiama važiuoti pritvirtintiems
atitinkama vaiko tvirtinimo sistema.
Tinka vaiko tvirtinimo sistemos,
atitinkančios ECE 44-03 arba
ECE 44-04. Kadangi tinkama diržo
padėtis retai kada galima, kai vaikas
yra žemesnis nei 150 cm,
rekomenduojama naudoti atitinkamą
vaiko tvirtinimo sistemą, net jei vaikas
yra tokio amžiaus, kai jau gali segėti
diržą.
Susipažinkite su vietiniais įstatymais
ir taisyklėmis, reglamentuojančiomis
privalomąjį vaiko tvirtinimo sistemų
naudojimą.
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.
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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

Galinėje vidurinėje
sėdynėje

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 pritvirtinama
naudojant trijų tvirtinimo taškų saugos diržą, pasirūpinkite, kad automobilio saugos diržo kryptis būtų 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

Galinėje vidurinėje
sėdynėje

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
klasei.

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

Anksčiau vaikų sėdynės prie
automobilio sėdynių buvo tvirtinamos
saugos diržais. Todėl vaiko sėdynės
dažnai būdavo tvirtinamos
neteisingai ar per laisvai ir
negalėdavo tinkamai apsaugoti
vaiko.
Jūsų automobilyje mes įrengėme
ISOFIX apatinius tvirtinimo taškus
užpakalinės sėdynės šoninėse
vietose ir viršutinius (pritvirtinimo)
taškus abiejose bagažo skyriaus

konstrukcijos pusėse. Todėl vaikų
sėdynes galima tvirtinti prie
užpakalinių sėdynių.
Norėdami pritvirtinti vaiko sėdynę,
kurioje yra ISOFIX apatinės ir
viršutinės pritvirtinimo jungtys,
vadovaukitės instrukcijomis,
pateiktomis su vaiko sėdyne.
Neskubėdami ir įdėmiai perskaitykite
tolesniuose puslapiuose pateiktus
nurodymus bei vadovaukitės
instrukcijomis, gautomis su vaiko
sėdyne.
Nuo to priklauso Jūsų vaiko
saugumas!
Jei turite klausimų ar abejonių dėl to,
ar tinkamai pritvirtinote vaiko sėdynę,
kreipkitės į vaiko sėdynės gamintoją.
Jei tvirtinant vaiko sėdynę
automobilyje vis dar atsiranda
keblumų, pasitarkite su įgaliotų
remonto dirbtuvių specialistais.
ISOFIX vaiko sėdynių pritvirtinimas:
1. Pasirinkite vieną užpakalinę

šoninę sėdynę vaiko sėdynei
pritvirtinti.

2. Susiraskite dviejų apatinių ąselių
padėtis. Kiekvienos ąselės vieta
yra pažymėta apskritimu
užpakalinės sėdynės atlošo
apačioje.

3. Patikrinkite, ar ties apatinėmis
ąselėmis nėra jokių pašalinių
daiktų, pvz., saugos diržų sagčių
ar saugos diržų. Pašaliniai daiktai
gali trukdyti tinkamai pritvirtinti
vaiko sėdynę.
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4. Vaiko sėdynę uždėkite ant dviejų
apatinių ąselių ir pritvirtinkite prie
jų taip, kaip nurodyta kartu vaiko
sėdynės naudojimo instrukcijoje.

5. Vaiko sėdynę sureguliuokite ir
pritvirtinkite pagal instrukcijas,
pateiktas su vaiko sėdyne.

Įspėjimas

Nenaudojama vaiko sėdynės
sistema gali pasislinkti pirmyn.
Jei vaiko sėdynė nenaudojama,
išimkite ją arba pritvirtinkite
saugos diržu.

Pastaba
Kadangi saugos diržas arba vaiko
sėdynės sistema, palikta
uždarytame automobilyje, gali labai
įkaisti, prieš sodindami vaiką būtinai
patikrinkite sėdynės apmušalą ir
sagtis.

9 Perspėjimas

Visus ISOFIX apatinius ir
viršutinius tvirtinimo taškus
naudokite tik pagal paskirtį.
Apatiniai ir viršutiniai ISOFIX
tvirtinimo taškai suprojektuoti tik
tokioms vaiko sėdynėms, kuriose
įrengti apatiniai ir viršutiniai
tvirtinimo elementai (jungtys).
Prie ISOFIX apatinių ir viršutinių
tvirtinimo elementų nesekite
suaugusiųjų saugos diržų ar kitų
transporto priemonėje esančių
daiktų.
Jei prie ISOFIX viršutinių arba
apatinių tvirtinimo ąselių segsite
suaugusiųjų saugos diržus, kitus
daiktus ar įrangą, susidūrimo
atveju jos nesuteiks tinkamos
apsaugos, todėl gali tapti
sužeidimo ar net žūties
priežastimi.

9 Perspėjimas

Jei vaiko sėdynės sistema
sumontuota priekinėje
automobilio sėdynėje, ji gali tapti
sunkaus ar mirtino sužalojimo
priežastimi.
Niekuomet nemontuokite atgal
nukreiptos vaiko sėdynės
priekinėje automobilio, kuriame
įrengta priekinė keleivio saugos
oro pagalvė, sėdynėje.
Jei atgal nukreipta vaiko sėdynė
pritvirtinta ant priekinės sėdynės,
išsiskleidusi priekinė oro pagalvė
gali vaiką rimtai sužeisti.
Atgal nukreiptą vaiko sėdynę
tvirtinkite tik ant užpakalinės
automobilio sėdynės.
Į priekį nukreiptą vaiko sėdynę
visuomet (kai tik tai įmanoma)
reikėtų tvirtinti ant užpakalinės
automobilio sėdynės.
Jei tokia vaiko sėdynė sumontuota
automobilio priekinėje sėdynėje,
automobilio sėdynę nustumkite
atgal iki galo.



Sėdynės, atramos 51

Įspėjimas

Viso dydžio vaiko sėdynių, kurios
turi būti nukreiptos atgal, gali būti
neįmanoma pritvirtinti. Norėdami
gauti daugiau informacijos apie
tinkamas vaiko sėdynių sistemas,
kreipkitės į savo pardavėją.
Vaiko sėdynės tvirtinimas prie
ISOFIX apatinių ir viršutinių
tvirtinimo ąselių.

Viršutinio diržo laikiklio
tvirtinimo ąselės

Norėdami pasiekti viršutinius
tvirtinimo elementus, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
1. Nuimkite bagažinės skyriaus

dangtį.
2. Vaiko sėdynės diržo sagtį

pritvirtinkite prie viršutinio
tvirtinimo elemento. Išlyginkite
diržą – jis negali būti persisukęs.
Jei naudojamoje sėdėjimo vietoje
yra reguliuojama galvos atrama ir
jūs naudojate dvigubą juostą,
perjuoskite ją aplink galvos
atramą.
Jei naudojamoje sėdėjimo vietoje
yra reguliuojama galvos atrama ir
jūs naudojate viengubą juostą,
pakelkite galvos atramą ir
perjuoskite juostą po galvos
atrama tarp jos laikiklių.

3. Priveržkite vaiko sėdynės
rišamąją juostą pagal nurodymus
kartu su vaiko sėdyne pateiktoje
instrukcijoje.

4. Pritvirtinę pastumkite ir patraukite
vaiko sėdynę, kad įsitikintumėte,
jog ji saugiai užsifiksavusi.

9 Perspėjimas

Patikrinkite, ar vaiko sėdynės
diržo kabliukas tinkamai
pritvirtintas viršutinėje ąselėje.
Netinkamai pritvirtinus viršutinis
tvirtinimo taškas gali likti
neveiksmingas.
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Daiktų laikymo vietos

Daiktų laikymo skyriai .................. 52
Bagažinės skyrius ........................ 54
Stogo bagažinės sistema ............ 57
Informacija apie krovinių
krovimą ........................................ 57

Daiktų laikymo skyriai
Laikymo skyrius prietaisų
skydelyje

Laikymo skyrius po prietaisų skydeliu
1 tipas

2 tipas

Laikymo skyrius, skirtas mažiems
daiktams ir pan. laikyti.
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Monetų dėžutė

Laikykite joje monetas.

Daiktadėžė

Norėdami atidaryti, patraukite
rankeną.

9 Perspėjimas

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

Puodelių laikikliai
1 tipas

2 tipas
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Puodelių laikikliai įtaisyti priekinėje
konsolėje ir užpakalinėje centrinės
konsolės dalyje.

9 Perspėjimas

Nedėkite į puodelio laikiklį
neuždengtų puodelių su karštais
skysčiais, kai transporto priemonė
juda. Jei karštas skystis išsilies,
nusideginsite. Taip nudegęs
vairuotojas gali nebevaldyti
transporto priemonės.

Norėdami sumažinti susižalojimų
autoįvykio arba staigaus
stabdymo metu riziką, į puodelio
laikiklį, kai transporto priemonė
juda, nedėkite neuždengtų ar
netvirtų butelių, stiklinių, skardinių
ir t.t.

Akinių laikiklis

Nulenkite ir atidarykite.
Nenaudokite sunkiems daiktams
laikyti.

Bagažinės skyrius

Galinių atlošų nulenkimas
žemyn

9 Perspėjimas

Lagaminų ir kitokio bagažo
nekraukite aukščiau priekinių
sėdynių lygio.
Transporto priemonei važiuojant
neleiskite keleiviams sėstis ant
nulenktų atlošų.
Nepritvirtintas bagažas ar keleiviai
nuo nulenkto sėdynės atlošo gali
būti išsviesti iš automobilio jam
staigiai sustojus ar įvykus avarijai.
Tai gali baigtis sunkiomis
traumomis ar mirtimi.

Norėdami nulenkti užpakalinį atlošą
atskirai:
1. Patraukite aukštyn užpakalinės

sėdynės sėdimosios dalies priekį,
kad ją atlaisvintumėte. Jeigu jūsų
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transporto priemonėje įtaisytos
užpakalinių sėdynių galvos
atramos, jos turi būti nuimtos.

2. Pakelkite statmenai atlaisvintą
užpakalinės sėdynės pagrindą.

Pastaba
Palikite pakankamai vietos
užpakalinei sėdynei: pastumkite
priekinę sėdynę į priekį ir jos atlošą
nustatykite stačiai.

3. Pakelkite ir atleiskite rankenėlę
užpakalinės sėdynės atlošo
viršuje ir nulenkite jį į priekį,
žemyn.

4. Nustatykite priekines sėdynes į
norimą padėtį.

Norėdami grąžinti sėdynės atlošą į
statmeną padėtį, pakelkite jį ir tvirtai
įstumkite į jo vietą.
Patikrinkite, kad saugos diržų
neprispaustų diržo užrakto plokštelė.
Užpakalinės sėdynės pagrindą
grąžinkite taip: padėkite užpakalinę
sėdynės pagrindo dalį į jo pradinę
vietą ir įsitikinkite, kad saugos diržo
sagties juostos nėra persuktos arba

įstrigę po sėdynės pagrindu; tuomet
tvirtai pastumkite priekinę sėdynės
pagrindo dalį, kol ji užsifiksuos.

Įspėjimas

Vėl nustatydami užpakalinės
sėdynės atlošus į stačią padėtį,
užpakalinės sėdynės saugos diržą
ir sagtis įdėkite tarp užpakalinės
sėdynės atlošo ir jos pagrindo.
įsitikinkite, kad užpakalinės
sėdynės diržo ir sagties
neprispaudė užpakalinės sėdynės
pagalvė;
įsitikinkite, kad saugos diržai nėra
persukti ar įstrigę sėdynės atloše
ir yra jiems skirtoje padėtyje.
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9 Perspėjimas

Jei ant užpakalinės sėdynės yra
keleivių, prieš pradėdami vairuoti
automobilį patikrinkite, ar
užpakalinių sėdynių atlošai yra
visiškai atlošti ir užfiksuoti.
Transporto priemonei važiuojant
negalima traukti sėdynės atlošo
viršuje esančių atlaisvinimo
mygtukų.
Galite susižaloti pats arba sužaloti
keleivius.

Įspėjimas

Jei nulenkiant užpakalinę sėdynę
saugos diržai vis dar yra prisegti,
sėdynė arba saugos diržai gali būti
sugadinti.
Prieš nulenkdami užpakalinę
sėdynę, visuomet atsekite saugos
diržus ir grąžinkite juos į normalią
saugojimo padėtį.

9 Perspėjimas

Niekada neleiskite keleiviams
sėdėti ant nulenkto sėdynės atlošo
viršaus. Tai nėra tinkama
sėdėjimo padėtis. Be to, nėra
saugos diržų, kuriais būtų galima
prisisegti.
Avarijos arba staigaus stabdymo
metu tai gali sukelti rimtų
sužalojimų arba mirtį.
Ant nulenkto sėdynės atlošo
gabenami daiktai neturėtų būti
aukštesni negu priekinių sėdynių
atlošų viršus. Priešingu atveju
krovinys, staigiai stabdant, gali
nuslysti į priekį ir sužeisti arba ką
nors pažeisti.

Bagažo tinklelis
Naudodami papildomą laikomąjį
bagažo tinklelį, galite gabenti mažus
krovinius.
Jei norite pritvirtinti šį tinklelį, abi jo
viršutinėje dalyje esančias kilputes
prikabinkite prie kabliukų
užpakaliniame skydelyje.

Įspėjimas

Laikomasis bagažo tinklelis
skirtas tik mažiems kroviniams.
Nedėkite į laikomąjį bagažo tinklelį
sunkių daiktų.
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Stogo bagažinės
sistema
Stogo bagažinė
Saugos sumetimais ir norint
apsaugoti stogą, rekomenduojama
naudoti patvirtintą automobilio stogo
bagažinės sistemą.
Ant automobilio stogo vežant daiktus,
kurie yra ilgesni arba platesni už
pačią stogo bagažinę, juos gali
pagauti vėjo gūsis. Dėl to automobilis
gali tapti nevaldomas. Krovinys, kurį
vežate, gali būti nuplėštas, o jūs arba
kiti vairuotojai gali padaryti avariją, ir,
be abejo, apgadinti jūsų automobilį.
Niekada ant savo automobilio
nevežkite jokių krovinių, kurie būtų
ilgesni arba platesni už stogo
bagažinę.
Didžiausia leidžiama stogo
bagažinės apkrova (įskaitant stogo
laikiklių svorį) yra 50 kg. Kraudami
automobilį, jokiu būdu neviršykite jo
bendrosios masės.

Jeigu įtaisyti stogo laikikliai arba ant
stogo bagažinės yra krovinys,
nuimkite juos automatinėse
automobilių plovyklose.

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 bagažinėje pritvirtinkite,
kad jie neslidinėtų.

■ Transportuojant daiktus bagažinės
skyriuje, galinių 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 trukdyti vairuotojo judėjimo
laisvę. Draudžiama salone padėti
nepritvirtintus daiktus.

■ Draudžiama važiuoti su atidaryta
bagažine.
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■ Naudingoji apkrova yra skirtumas
tarp leistino automobilio svorio (žr.
identifikacijos lentelę 3 203) ir
kelionei automobilio svorio
paruošto. Detaliau apie kelionei
paruošto automobilio svorį
skaitykite techninių duomenų
skyriuje.
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 ir
sureguliuokite automobilio greitį
pagal apkrovimo sąlygas.
Reguliariai patikrinkite ir
pakartotinai užfiksuokite diržus.
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Valdymo elementai
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.

Įspėjimas

Jei vairo kolonėlė patiria stiprų
smūgį, kai vairas sureguliuotas
arba svirtis užfiksuota, gali būti
pažeistos vairo sistemos detalės.

Valdymo mygtukai ant
vairo

Informacijos ir pramogų sistema gali
būti valdoma ant vairo įrengta
valdymo elementais 3 83.



60 Prietaisai, valdymo įtaisai

Garso signalas

Spauskite j.

Priekinio stiklo valytuvas/
ploviklis
Priekinio stiklo valytuvas

Norėdami įjungti priekinio stiklo
valytuvus, pasukite degimo spynelę į
ON ir kilstelėkite priekinio stiklo
valytuvų / plautuvo svirtį aukštyn.
OFF = sistema išjungta.
INT = valymas su pertrūkiais.
LO = tolygus valymas mažu

greičiu.
HI = tolygus valymas dideliu

greičiu.

Norėdami, kad valytuvai vieną kartą
nuvalytų priekinį stiklą, kai jie yra
išjungti, šiek tiek kilstelkite svirtį
INT padėties link ir atleiskite. Atleidus
svirtį, ji pati grįš į normalią padėtį.
Valytuvai atliks vieną valymo ciklą.

Vienkartinis nuvalymas
Norėdami, kad valytuvai vieną kartą
nuvalytų stiklą smulkiai lynojant ar
tvyrant rūkui, šiek tiek kilstelkite
valytuvų / plautuvo svirtį link INT
padėties ir atleiskite. Atleidus svirtį, ji
pati grįš į normalią padėtį. Valytuvai
atliks vieną valymo ciklą.

Įspėjimas

Pablogėjus matomumui gali įvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis
ar kitas turtas.
Nejunkite valytuvų, jei priekinis
stiklas sausas, apsnigtas arba
apšalęs. Įjungę valytuvus, kai
stiklas apsnigtas arba apšalęs,
galite sugadinti juos pačius,
valytuvų varikliuką ir stiklą.
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Prieš įjungdami valytuvus esant
žemai temperatūrai, patikrinkite,
ar jie neprišalę prie stiklo. Įjungę
valytuvus, kai jie prišalę prie stiklo,
galite sugadinti valytuvų
varikliuką.

Priekinio stiklo plautuvas

Patraukite svirtį. Plovimo skystis bus
purškiamas ant stiklo, o valytuvas
nuvalys keliais brūkštelėjimais.

Įspėjimas

Nelaikykite įjungę priekinio stiklo
plautuvo ilgiau nei kelias
sekundes ir nejunkite jo išvis, jei
tuščias ploviklio bakelis. Priešingu
atveju gali perkaisti plautuvo
varikliukas ir jį teks brangiai
remontuoti.

9 Perspėjimas

Nepurkškite plovimo skysčio ant
priekinio stiklo, kai oro
temperatūra nukritusi žemiau
nulio. Naudojant ploviklį ir
valytuvus šaltu oru, gali įvykti
nelaimingas atsitikimas, nes
ploviklis ant užšalusio priekinio
stiklo gali suformuoti ledo sluoksnį
ir taip pabloginti matomumą.

Užpakalinio lango
valytuvas ir plautuvas

Norėdami įjungti užpakalinio stiklo
valytuvą ir plautuvą, spustelėkite svirtį
link prietaisų skydo. Paspauskite
vieną kartą: valytuvas veiks nuolat
mažu greičiu. Norėdami užpurkšti
ploviklio, spustelkite svirtį dar kartą.
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Įspėjimas

Pablogėjus matomumui gali įvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis
ar kitas turtas.
Nejunkite užpakalinio stiklo
valytuvo, jei užpakalinis stiklas
sausas, apsnigtas arba apšalęs.
Įjungę valytuvus, kai stiklas
apsnigtas arba apšalęs, galite
sugadinti juos pačius, valytuvų
varikliuką arba stiklą.
Prieš įjungdami valytuvus esant
žemai temperatūrai, patikrinkite,
ar jie neprišalę prie stiklo, kad
nesugadintumėte valytuvų
varikliuko.
Plovimo skystis nebus purškiamas
ant galinio lango, kai oro
temperatūra nukritusi žemiau
nulio, kol jis nesušils.
Ant šalto stiklo plovimo skystis gali
sudaryti ledo sluoksnį ir pabloginti
matomumą.

Įspėjimas

Nelaikykite įjungę priekinio stiklo
ploviklio ilgiau kaip keletą
sekundžių ir nejunkite jo apskritai,
jei plovimo skysčio bakelis yra
tuščias. Priešingu atveju gali
perkaisti plautuvo varikliukas ir jį
teks brangiai remontuoti.

Maitinimo lizdai
1 tipas

2 tipas

12 V maitinimo lizdas įrengtas
priekinėje konsolėje.
Draudžiama viršyti didžiausią leistiną
120 W galią.
Jei degimas išjungtas, maitinimo
lizdai taip pat yra išjungti.
Be to, maitinimo lizdai išjungiami tuo
atveju, kai automobilio
akumuliatoriaus įtampa yra žema.
Draudžiama prijungti bet kokius
nuolatinę srovę teikiančius priedus,
pvz., elektrinius įkrovimo prietaisus ar
akumuliatorius.
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Draudžiama sugadinti šiuos lizdus
naudojant netinkamus kištukus.

Žiebtuvėlis
1 tipas

2 tipas

Norėdami pasinaudoti automobiliniu
žiebtuvėliu, pasukite užvedimo raktelį
į „ACC“ arba „ON“ padėtį ir iki galo
įstumkite žiebtuvėlį.
Paruoštas naudoti cigarečių
uždegiklis automatiškai iššoks į
pradinę padėtį.

Įspėjimas

Perkaitęs cigarečių uždegiklis gali
sugesti pats arba sugadinti
kaitinimo elementą.

Nespauskite žiebtuvėlio, kol jis
kaista. Kitaip uždegiklis gali
perkaisti.
Naudotis sugedusiu cigarečių
uždegikliu gali būti pavojinga. Jei
kaitinamas automobilinis
žiebtuvėlis neiššoka per 25
sekundes, ištraukite jį ir kreipkitės
į autoserviso specialistus, kad
suremontuotų. Cigarečių
uždegiklis gali sužeisti žmones
arba apgadinti jūsų automobilį.

9 Perspėjimas

Jeigu vasarą paliksite transporto
priemonėje nedegios
sprogstamosios medžiagos,
pavyzdžiui, vienkartinį žiebtuvėlį,
jis gali sprogti ir sukelti gaisrą dėl
padidėjusios temperatūros salone
ir bagažinėje. Įsitikinkite, kad
automobilio viduje nepaliekate ir
nelaikote jokių nedegių sprogių
medžiagų.
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Įspėjimas

Automobilinio žiebtuvėlio lizdas
turi būti naudojamas tik su
automobiliniu žiebtuvėliu. Jei prie
šio lizdo bus prijungti kiti 12 V
adapteriai, gali perdegti saugiklis
arba įvykti nelaimingas atsitikimas
dėl šilumos.

Įspėjimas

Įjungus cigarečių uždegiklį jo
galas gali smarkiai įkaisti.
Nelieskite cigarečių uždegiklio
galo, neleiskite cigarečių
uždegikliu naudotis arba su juo
žaisti vaikams.
Šis įkaitęs metalas gali sužeisti
arba apgadinti automobilį ar kitą
turtą.

Peleninės

Įspėjimas

Cigaretės ir kiti rūkalai gali uždegti
peleninės turinį.
Nedėkite į pelenines popieriaus ir
kitų degių šiukšlių.
Užsidegus peleninei gali būti
sužaloti žmonės, sugadintas
automobilis ar kitas turtas.

Kilnojamą peleninę galima įstatyti į
puodelių laikiklius.

Jei peleninę norite atidaryti, atsargiai
pakelkite jos dangtelį. Pasinaudoję
pelenine, dangtelį tvirtai uždarykite.
Jei norite ištuštinti peleninę ir ją
išvalyti, šiek tiek pasukite viršutinę
peleninės dalį prieš laikrodžio rodyklę
ir išimkite peleninę.
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Įspėjamosios lemputės,
matuokliai ir indikatoriai
Spidometras

Rodo automobilio greitį.

Hodometras

Hodometras rodo jūsų automobilio
nuvažiuotą atstumą kilometrais.
Automobilyje yra du atskiri
nuvažiuoto atstumo skaitikliai,
rodantys nuvažiuotą atstumą nuo
tada, kai jūs paskutinį kartą nustatėte
nulinę jų reikšmę.
Odometrą, kelionę A ir kelionę B
galima perjungti paspaudus TRIP
mygtuką.

Pastaba
Norėdami atstatyti kiekvieną
kelionės skaitiklį, spauskite TRIP
mygtuką, esantį prietaisų grupėje,
ilgiau nei 2 sekundes.

Tachometras

Rodo variklio apsisukimų skaičių per
minutę.
Su kiekviena pavara variklį leiskite
kaip įmanoma mažesniu greičiu.
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Degalų matuoklis

Rodomas degalų lygis bake.
Niekada nevažiuokite tuščiu baku.
Dėl bake likusio kuro užpildymo kiekis
gali būti mažesnis, nei nurodyta kuro
talpa.
Degalų matuoklio rodyklė gali
svyruoti dėl degalų judėjimo kuro
bake, kai stabdote, greitėjate ar
darote posūkį.

9 Pavojinga

Prieš pildydami degalus,
sustabdykite transporto priemonę
ir užgesinkite variklį.

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
mėlyna = suaktyvinimo

patvirtinimas
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Kontroliniai indikatoriai prietaisų bloke
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Kontroliniai indikatoriai
centrinėje konsolėje

Posūkio signalai
O šviečia žaliai.

Mirksėjimas
Kontrolinis rodiklis mirksės, jei
įjungtas posūkio signalas ar avariniai
žibintai.
Greitai blykčioja: gedimas posūkio
signalo lemputėje ar susijusiame
saugiklyje.
Lemputės keitimas 3 164, saugikliai
3 170, posūkio signalai 3 78.

Priminimas apie saugos
diržus
Priminimas apie saugos diržą
priekinėse sėdynėse
X šviečia vairuotojo sėdynei arba
blykčioja raudonai
k šviečia priekinei keleivio sėdynei
arba blykčioja raudonai, kai sėdynė
yra užimta.
1. Kai užvedimo spynelė pasukama

į „ON“ padėtį, kontrolinis rodiklis
šviečia, kol prisisegamas saugos
diržas.

2. Kai variklis užvestas, kontrolinis
rodiklis mirksi 100 sekundžių,
tada šviečia, kol prisisegamas
saugos diržas.

3. Jeigu transporto priemonė
pavažiuoja daugiau nei 250 m
arba greitis viršija 22 km/h, o
saugos diržas neužsegtas,
kontrolinis rodiklis mirksi ir garso
signalas skamba 100 sekundžių.

Po 100 sekundžių rodiklis šviečia, kol
užsisegamas saugos diržas, tada
nutyla garso signalas.

Saugos diržo užpakalinėse
sėdynėse būsena
X užpakalinėms sėdynėms šviečia
arba mirksi raudonai.
1. Kai variklis užvestas ir visos durys

uždarytos, o transporto
priemonės greitis mažesnis nei
10 km/h, užpakalinių sėdynių
saugos diržų rodikliai šviečia, kol
diržai prisisegami. Net jei niekas
neužima sėdynių, ši funkcija vis
tiek taikoma.

2. Jei transporto priemonės greitis
viršija 10 km/h, o visos durys
uždarytos, saugos diržų rodikliai
šviečia 35 sekundes ir užgęsta,
nepaisant galinių sėdynių
užėmimo. Jeigu užpakalinės
sėdynės saugos diržas
prisisegamas, kitas neprisegto
diržo rodiklis vėl švies
35 sekundes ir užges.

3. Jeigu kuris nors užpakalinės
sėdynės saugos diržas
prisisegamas, kai transporto
priemonės greitis viršija 10 km/h,
o visos durys uždarytos, saugos
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diržo rodiklis mirksi, kol saugos
diržas prisisegamas, o garso
signalas suskamba 4 kartus.

Trijų taškų saugos diržas 3 37.

Oro pagalvės sistema ir
diržo įtempikliai
v šviečia raudonai.
Įjungus degimą, kontrolinis
indikatorius švies keletą sekundžių.
Jei jis nešviečia arba neužgęsta po
kelių sekundžių arba šviečia
važiuojant, aptiktas gedimas oro
pagalvių sistemoje. Kreipkitės į
dirbtuves. Sistemos gali nesuveikti
avarijos atveju.
Automobilio gedimas arba diržo
įtempiklio ar oro pagalvių
išsiskleidimas nurodomas
nepertraukiamu v švietimu.

9 Perspėjimas

Sutrikimo priežastį reikia
nedelsiant pašalinti tech.
aptarnavimo dirbtuvėse.

Diržų įtempikliai, oro pagalvės
sistema 3 36, 3 39.

Oro pagalvių išjungimas
d šviečia geltonai.
Kai šviečia kontrolinis indikatorius,
priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvė yra įjungta.
c šviečia geltonai.
Kai šviečia kontrolinis indikatorius,
priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvė yra išjungta.
Oro pagalvių išjungimas 3 42.

Įkrovimo sistema
p šviečia 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. Kreipkitės į dirbtuves.

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

Stabdžių sistema
4 šviečia raudonai.
Šviečia atleidus rankinį stabdį, kai
skysčio lygis stabdžių ir sankabos
sistemoje yra mažas arba stabdžių
sistemoje yra gedimas. Stabdžių
skystis 3 162.

9 Perspėjimas

Nevažiuokite automobiliu, jei
įsižiebė stabdžių sistemos
įspėjamoji lemputė.
Tai gali reikšti, kad blogai veikia
automobilio stabdžiai.
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Jei automobilio stabdžiai
netvarkingi, gali įvykti
susidūrimas, kurio metu
susižalosite patys, sugadinsite
savo automobilį ar kitą turtą.

Šviečia, kai įjungtas degimas ir
įjungtas rankinis stovėjimo stabdys.
Stovėjimo stabdys 3 143.

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
3 142.

Transmisija
Pavarų dėžės ekranas
A/T šviečia raudonai.
Įjungus degimą ši lemputė turi
užsidegti ir užgesti maždaug po
3 sekundžių: taip patvirtinama, kad
automatinė pavarų dėžė veikia.

Įspėjimas

Jei ji neužsidega, neužgęsta
praėjus 3 sekundėms arba
užsidega važiuojant, tai reiškia,
jog sistema sugedo.
Nedelsdami kreipkitės į remonto
dirbtuves, kur gedimas būtų
pašalintas. Rekomenduojame
kreiptis į „Chevrolet“ įgaliotas
dirbtuves.

Greitinamosios pavaros
funkcijos išjungimas
X šviečia geltonai.
Šis rodiklis veikia tada, kai atšaukta
greitinamosios pavaros (angl.
„overdrive“) funkcija.

Paspaudus greitinamosios pavaros
mygtuką pasirinkimo svirties
rankenoje dar kartą greitinamosios
pavaros rodiklis išjungiamas, o
greitinamosios pavaros funkcija
įjungiama.

Elektroninės stabilumo
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.

Mirksėjimas
Sistema įjungta. Variklio trauka gali
sumažėti, o automobilis bus
stabdomas automatiškai iki nedidelio
laipsnio.
Elektroninė stabilumo kontrolės
sistema 3 144.
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Elektroninė stabilumo
kontrolės sistema išjungta
a blykčioja geltonai.
Sistema išjungta.

Variklio aušinamojo
skysčio temperatūra
W šviečia raudonai.
Ši lemputė rodo, kad variklio
aušinimo skystis perkaito.
Jei vairavote automobilį normaliomis
važiavimo sąlygomis, išsukite iš kelio,
sustokite ir keletą minučių palikite
variklį veikti tuščiąja eiga.
Jei lemputė neužges, išjunkite variklį
ir kreipkitės į remonto dirbtuves.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro specialistais.

Variklio alyvos slėgis
I šviečia raudonai.
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.

Jeigu variklio alyvos slėgio įspėjamoji
lemputė užsidega važiuojant, išsukite
iš kelio, užgesinkite variklį ir
patikrinkite alyvos lygį.

9 Perspėjimas

Kai variklis išjungtas vairavimas ir
stabdymas reikalauja daugiau
jėgos.
Kol automobilis nesustabdytas,
neišimkite rakto, nes netikėtai gali
įsijungti vairo užraktas.

Prieš kreipdamiesi į tech. priežiūros
dirbtuves, patikrinkite alyvos lygį.
Variklio alyva 3 156.

Mažai degalų
Y šviečia geltonai.
Šviečia, kai per mažas degalų lygis
bake.

Įspėjimas

Pasirūpinkite, kad degalų bakas
neištuštėtų visiškai.
Kitaip galite sugadinti
katalizatorių.

Katalizatorius 3 135.

Tolimosios šviesos
C šviečia mėlynai.
Šviečia esant įjungtoms tolimosioms
šviesoms ir blykčiojant priekiniams
žibintams. Tolimosios šviesos /
artimosios šviesos 3 76.

Rūko žibintas
> šviečia žaliai.
Šviečia, kai įjungti priekiniai rūko
žibintai 3 79.
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Užpakalinis rūko žibintas
r šviečia geltonai.
Šviečia, kai įjungtas užpakalinis rūko
žibintas 3 79.

Atidarytos durys
b šviečia raudonai.
Šviečia, kai atidarytos durys arba
bagažinės durys.

Kelionės kompiuteris

Kelionės kompiuteris pateikia
vairuotojui kelioninę informaciją,
pavyzdžiui, kokį atstumą galima
nuvažiuoti su degalų likučiu, aplinkos
temperatūrą, vidutinį greitį ir
važiavimo trukmę.
Kiekvieną kartą paspaudus prietaisų
skydelio MODE mygtuką, informacija
ekrane parodoma tokia tvarka:

Atstumas, kurį galima nuvažiuoti su
likusiais degalais → Vidutinis greitis
→ Važiavimo trukmė → Aplinkos
temperatūra → Atstumas, kurį galima
nuvažiuoti su likusiais degalais.

Atstumas, kurį galima
nuvažiuoti su likusiais degalais

Šiuo režimu rodomas apskaičiuotas
atstumas, kurį galima nuvažiuoti, kol
baigsis dabar bake esantys degalai.
Atstumas gali būti 50~999 km.
Kelionės kompiuteriu galima
užregistruoti papildomus 4 ar daugiau
litrų degalų.
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Jei degalai įpilami esant atjungtam
akumuliatoriui arba kai automobilis
pakrypęs, kelionės kompiuteris gali
rodyti neteisingas reikšmes.
Kai atstumas, kurį galima nuvažiuoti
su likusiais degalais, yra mažesnis
nei 50 km, pasirodys mirksintis „---“.
Atstumas gali skirtis priklausomai nuo
vairavimo pobūdžio.
Pastaba
Tai pagalbinis prietaisas,
priklausomai nuo aplinkybių
kelionės kompiuteris gali rodyti
skirtingą atstumą, kurį galima
nuvažiuoti su likusiais degalais, nei
yra iš tikrųjų.
Atstumas, kurį galima nuvažiuoti su
likusiais degalais, gali kisti
priklausomai nuo vairuotojo, kelio,
transporto priemonės greičio, nes jis
apskaičiuojamas pagal kintantį
degalų efektyvumą.

Vidutinis greitis

Šiuo režimu ekrane rodomas vidutinis
greitis.
Vidutinis greitis apskaičiuojamas, kai
variklis dirba tolygiai, nors transporto
priemonė nejuda.
Vidutinio greičio diapazonas yra
0~180 km/h.
Jei norite nustatyti nulinę vidutinio
greičio vertę, palaikykite MODE
mygtuką nuspaustą ilgiau nei 1
sekundę.

Važiavimo trukmė

Šiuo režimu ekrane rodoma bendra
važiavimo trukmė.
Jei norite nustatyti nulinę važiavimo
trukmės reikšmę, palaikykite MODE
mygtuką nuspaustą ilgiau nei
1 sekundę.
Važiavimo trukmė apskaičiuojama,
kai variklis dirba tolygiai, nors
transporto priemonė nejuda.
Važiavimo trukmė bus pradėta
skaičiuoti nuo reikšmės „0:00“ po to,
kai bus parodyta reikšmė „99:59“.
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Aplinkos temperatūros

Šiuo režimu ekrane rodoma lauko
temperatūra.
Temperatūros ribos yra -30~70°C.
Aplinkos temperatūra staigiai
nepakeičiama, kaip įprastame
termometre, nes tai gali sukelti
sąmyšį vairuojant.
Aplinkos temperatūra gali skirtis nuo
tikrosios temperatūros priklausomai
nuo vairavimo sąlygų.
Pastaba
Rodomas atstumas, kurį galima
nuvažiuoti su likusiais degalais,
vidutinis greitis ir aplinkos

temperatūra gali skirtis nuo tikrųjų
priklausomai nuo važiavimo sąlygų,
vairavimo manierų arba automobilio
greičio.

Automobilio pritaikymas

Automobilį galima pritaikyti keičiant
nuostatas informaciniame ekrane.
Priklausomai nuo automobilio
įrangos, kai kurių toliau aprašytų
funkcijų gali nebūti.
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Spustelėkite mygtuką CONFIG, kai
uždegimas įjungtas ir suaktyvinta
informacijos ir pramogų sistema.
Pateikiamas nuostatų meniu.
Norėdami perjungti nuostatų meniu,
pasukite rankenėlę MENU.
Norėdami pasirinkti nuostatų meniu,
spustelėkite mygtuką MENU.
Norėdami užverti arba grįžti į
ankstesnį, spustelėkite mygtuką
BACK.
Gali būti rodomi šie meniu:
■ Kalbos
■ Laikas, data

■ Radijo nuostatos
■ Gamyklinių nuostatų atkūrimas

Kalbos nuostatos
Keiskite kalbas.

Laiko ir datos nuostatos
Informacijos ir pramogų sistema
3 89.

Radijo nuostatos
Informacijos ir pramogų sistema
3 89.

Gamyklinių nuostatų atkūrimas
Atkuriamos visos pradinės nuostatos.
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Apšvietimas

Išorės apšvietimas ....................... 76
Salono apšvietimas ...................... 79
Apšvietimo savybės ..................... 80

Išorės apšvietimas
Žibintų jungiklis
Išorinių šviesų valdymas

Norėdami įjungti priekinius ir
užpakalinius žibintus, pasukite galinę
kombinuotos jungiklio svirties dalį.
Žibintų jungiklis turi tris padėtis,
kuriomis įjungiamos tokios žibintų
funkcijos:
OFF: visi žibintai išjungti.
8: veikia užpakaliniai žibintai,
apšviečiamas registracijos numerio
ženklas ir prietaisų skydas.

9: veikia priekiniai artimųjų šviesų ir
visi aukščiau išvardyti žibintai.
Priekiniai žibintai automatiškai
išsijungs, kai vairuotojo durelės
atidaromos užvedimo spynelę
pasukus į LOCK padėtį.

Tolimosios šviesos

Norėdami perjungti artimąsias
šviesas į tolimąsias, nuspauskite
svirtį.
Norėdami vėl įjungti trumpąsias
šviesas, dar kartą nuspauskite svirtį
arba patraukite.
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Pastaba
Jei įsižiebia tolimųjų šviesų rodiklis,
tolimosios šviesos yra įjungtos.

9 Perspėjimas

Visa perjunkite tolimąsias šviesas
į artimąsias, kai artėjate prie
atvažiuojančių automobilių arba
važiuojate priešais kitus
automobilius. Tolimosios šviesos
laikinai gali apakinti kitus
vairuotojus ir dėl to gali vykti
susidūrimas.

Blykstelėjimas priekiniais
žibintais

Atleidus svirtį, ji grįžta į įprastą padėtį.
Priekiniai tolimųjų šviesų žibintai bus
įjungti tol, kol laikysite kombinuoto
jungiklio svirtį patrauktą į save.

Priekinių žibintų diapazono
reguliavimas

Priekinių žibintų diapazono
pritaikymas prie automobilio svorio,
siekiant išvengti akinimo pasukite
rankenėlę ? 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
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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.

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

Avariniai žibintai

Valdoma ¨ mygtuku.
Norėdami įjungti avarinio signalo
žibintus, paspauskite mygtuką.
Norėdami išjungti signalo žibintus,
dar kartą paspauskite mygtuką.

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.
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Priekiniai rūko žibintai

Norėdami įjungti rūko žibintus,
įsitikinkite, kad įjungti artimųjų šviesų
žibintai.
Pasukite žiedą kombinuoto jungiklio
svirties viduryje į „ON“ padėtį.
Norėdami išjungti rūko žibintus,
pasukite žiedą į OFF“ padėtį.

Galiniai rūko žibintai

Norėdami įjungti užpakalinį rūko
žibintą, kai įjungti priekiniai artimųjų
šviesų žibintai, pasukite priekinio
stiklo valytuvų svirties galą.
Norėdami išjungti užpakalinį rūko
žibintą dar kartą pasukite svirties
galą.

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

Salono apšvietimas

Plafono apšvietimas

Valdykite svirtiniu jungikliu:
§ = visada įjungtas, kol išjungiate

rankiniu būdu.
w = šviestuvas įsijungs atidarius

duris ir išsijungs uždarius visas
duris.

⃒ = visada išjungta, net jei durys
atidarytos.

Pastaba
Jeigu žibintai ilgą laiką degs, gali
išsikrauti akumuliatorius.
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9 Perspėjimas

Nejunkite plafono lemputės
vairuodami tamsoje.
Dėl apšviesto automobilio salono
pablogėja matomumas tamsiu
paros metu, todėl gali įvykti
susidūrimas.

Apšvietimo savybės
Akumuliatoriaus apsauga
nuo išsikrovimo
Elektrinių šviesų išjungimas
Siekiant išvengti akumuliatoriaus
išsikrovimo, kai degimas išjungtas kai
kurios šviesos bus išjungtos
automatiškai, atidarius vairuotojo
dureles arba užvedimo spynelę
pasukus į LOCK arba ACC.
Plafono lemputėms ši funkcija
neveikia.
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Informacijos ir
pramogų sistema

Įvadas .......................................... 81
Radijas ......................................... 92
Muzikos grotuvai ........................ 105

Įvadas
Bendra informacija
Informacijos ir pramogų sistema jūsų
automobilyje siūlo priimti informaciją
ir mėgautis pramogomis naudojantis
naujausiomis technologijomis.
Radiju galima lengvai užregistruoti iki
36 AM/FM arba DAB (tik A tipas)
stočių, priskiriant jas
PROGRAMAVIMO mygtukams (šeši
puslapiai, [1–6] kiekviename).
Integruotas kompaktinių diskų
grotuvas gali paleisti garso
kompaktinius diskus bei MP3 (WMA)
diskus, kai tuo tarpu USB grotuvas
gali paleisti įrašus iš prijungtų USB
laikmenų arba „iPod“ produktų.
Prie išorinės garso įvesties prijunkite
nešiojamą muzikos grotuvą ir
mėgaukitės informacijos ir pramogų
sistemos puikiu garsu.
Skaitmeninis garso procesorius
pateikia keletą iš anksto nustatytų
glodintuvo režimų, kurie skirti garsui
optimizuoti.

Sistemą galima lengvai reguliuoti
kruopščiai parinktos konstrukcijos
reguliavimo įtaisu, išmaniuoju
rodymo įtaisu bei daugiafunkciu
meniu rinkimo reguliatoriumi.
■ „Apžvalgos“ skirsnyje pateikiama

paprasta informacijos ir pramogų
sistemos funkcijų apžvalga bei
apibendrinamoji informacija apie
visus reguliavimo įtaisus.

■ Veikimo skyriuje paaiškinama apie
informacijos ir pramogų sistemos
pagrindinius valdymo įtaisus.

Ekrano rodinys
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Ekrano rodinys gali skirtis nuo vadove
pateikto vaizdo, kadangi daugelia
ekrano rodinių skiriasi priklausomai
nuo įtaiso sąrankos bei automobilio
techninių duomenų.
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Valdymo elementų apžvalga
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A tipas: radijas / DAB + CD/MP3 +
USB / „iPod“ + AUX
B tipas: radijas + CD/MP3 + USB /
„iPod“ + AUX
1. Rodinys

Rodoma pateikiant paleidimo /
priėmimo / meniu būseną ir
informaciją.

2. MAITINIMAS [m] / GARSUMAS
[VOL]
◆ Paspausdami šį mygtuką,

įjunkite arba išjunkite energijos
tiekimą.

◆ Sukite valdymo rankenėlę, kad
sureguliuotumėte bendrą
garsumą.

3. PROGRAMAVIMO [1–6]
mygtukai
◆ Laikykite nuspaudę vieną iš šių

mygtukų, kai į esamą
parankinių puslapį norėsite
įtraukti esamą radijo stotį.

◆ Spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kai norėsite pasirinkti
šiam mygtukui priskirtą kanalą.

4. IŠSTUMTI [d]
Spustelėkite šį mygtuką diskui
išstumti.

5. Disko anga
Tai yra anga į kurią dedami arba
iš kurios išimami diskai.

6. PARANKINIŲ mygtukas
[FAV1-2-3]
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti įrašytų
parankinių stočių puslapį.

7. INFORMACIJA [INFO] mygtukas
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai

naudodami CD / MP3 / USB /
„iPod“ grojimo režimus norėsite
peržiūrėti failo informaciją.

◆ Naudodamiesi radijo funkcija,
peržiūrėkite informaciją apie
radijo stotį ir šiuo metu paleistą
dainą.

8. dSEEKc mygtukai
◆ Naudodamiesi radiju arba DAB

(skaitmeninis radijas: tik A
tipas), spustelėkite šiuos
mygtukus, kad automatiškai
ieškotumėte gerą signalą

transliuojančių radijo stočių.
Galite rankiniu būdu, laikydami
nuspaudę šiuos mygtukus,
nustatyti transliavimo dažnį.

◆ CD / MP3 arba USB / „iPod“
grojimo režimais, norėdami iš
karto groti ankstesnį arba kitą
kūrinį, spauskite šiuos
mygtukus.
Jei norite greitai atsukti šiuo
metu grojamas dainas atgal /
persukti pirmyn, galite laikyti
šiuos mygtukus nuspaustus.

9. CD/AUX mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parinktumėte CD / MP3, USB /
„iPod“ arba AUX garso funkciją.

10. RADIO BAND mygtukas
Persijunkite tarp AM / FM arba
DAB (skaitmeninis radijas: tik A
tipas) funkcijų.

11. TP mygtukas
Naudodami FM RDS funkciją,
įjunkite arba išjunkite TP (eismo
programos) funkciją.
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12. CONFIG mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
patektumėte į sistemos sąrankos
meniu.

13. TONE mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite reguliuoti / pasirinkti
garso sąrankos režimą.

14. Mygtukas MENU-TUNE su
valdymo rankenėle
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai

norėsite parodyti šiuo metu
veikiantį meniu arba pasirinkti /
panaudoti sąrankos turinį ir
vertes.

◆ Sukite valdymo rankenėlę, kai
norėsite pereiti / pakeisti
sąrankos turinį arba sąrankos
vertes.

15. PBACK mygtukas
Atšaukite įvesties turinį arba
grįžkite į ankstesnį meniu.

16. TELEFONAS [y] / NUTILDYTI
[@]
Spustelėkite mygtuką, kai
norėsite įjungti arba išjungti
nutildymo funkciją.

Nuotoliniai garso sistemos
valdymo elementai ant vairo:
parinktis

1. Garsumas [+/-]
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◆ Spaudinėkite mygtukus, kad
padidintumėte ar
sumažintumėte garsumą.

◆ Jei norite greitai pagarsinti arba
pritildyti, nuspauskite konkretų
mygtuką ir palaikykite.

2. [SEEK]
◆ Spustelėkite mygtuką, kad

pakeistumėte užregistruotas
radijo stotis arba grojamą
muzikos kūrinį.

◆ Nuspauskite ir palaikykite
mygtuką, kad greitai atliktumėte
stočių paiešką dažniu pirmyn
arba pereitumėte pirmyn per
šiuo metu grojamas dainas.

3. MODE
Spustelėkite mygtuką, kad
parinktumėte radiją, AUX arba
CD / MP3 / USB / „iPod“ (tik A
tipas) garso funkciją.

4. Maitinimas [PWR] /
NUTILDYMAS
Įjungimas: nuspauskite šį
mygtuką.

Išjungimas: nuspauskite šį
mygtuką ir palaikykite nuspaustą
ilgiau nei 1 sekundę.
Garso sistemos nutildymas: bet
kuriuo muzikos grojimo režimu
paspauskite šį mygtuką, kad
įjungtumėte / išjungtumėte
nutildymo funkciją.

Veikimas
Mygtuką ir valdymo įtaisas
Informacijos ir pramogų sistema yra
valdoma funkciniais mygtukais,
daugiafunkciu ratuku bei meniu,
rodomu ekrane.
Sistemoje naudojami toliau nurodyti
mygtukai ir valdymo prietaisai.
■ Informacijos ir pramogų sistemos

mygtukai ir valdymo rankenėlė
■ Nuotolinio valdymo mygtukai ant

vairo

Sistemos įjungimas / išjungimas

Spustelėkite MAITINIMO [m]
mygtuką, kad įjungtumėte sistemą.
Įjungus maitinimą, pradedama groti
pirmiau parinkta transliuojanti stotis
arba daina.
Spustelėkite MAITINIMO [m]
mygtuką, kad išjungtumėte sistemą.
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Garsumo valdymas

Pasukite garsumo valdymo
rankenėlę [VOL] garsumui nustatyti.
■ Naudodami ant vairo įrengtą

nuotolinio valdymo rankenėlę,
spustelėkite garsumo mygtuką
[+/-], kad nustatytumėte garsumą.

■ Parodomas esamas garsumas.
■ Įjungus informacijos ir pramogų

sistemą, garsumo lygis bus
nustatytas į ankstesnę parinktį (kai
jis mažesnis nei maks. pradinis
garsumas).

Garsumo ribojimas esant
aukštai temperatūrai
Jei radijo viduje temperatūra aukšta,
informacijos ir pramogų sistema ribos
reguliuojamą maks. garsumą.
Jei reikia, garsumas automatiškai
sumažės.

Tembro nuostatos

Tembro nuostatų meniu galima
skirtingai nustatyti FM/AM arba DAB
(tik A tipas) šaltinio ir kiekvienos
muzikos grotuvo funkcijos garso
parametrus.

Naudodami tiesiogiai susijusį veikimo
režimą, spustelėkite mygtuką TONE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
pageidaujamą tembro valdymo
režimą, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.

Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
pageidaujamą tembro valdymo
reikšmę, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
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Šiuo metu pasirinktą elementą galima
įjungti tembro konfigūracijos režimu
ilgiau spustelint mygtuką MENU-
TUNE arba ilgiau spustelint mygtuką
TONE įjungti visus tembro
konfigūracijos režimo elementus.

Tembro nuostatų meniu
■ Žemieji dažniai: žemųjų dažnių lygį

reguliuokite nuo -12 iki +12.
■ Vidutinio aukštumo dažniai:

vidutinio aukštumo dažnių lygį
reguliuokite nuo -12 iki +12.

■ Aukštieji dažniai: aukštųjų dažnių
lygį reguliuokite nuo -12 iki +12.

■ Priekio/galo garso balansas:
priekio/galo garsiakalbio balansą
reguliuokite nuo priekio (15) iki galo
(15) šešių garsiakalbių sistemos
automobilio modelyje.

■ Balansas: kairiojo/dešiniojo
garsiakalbio balansą reguliuokite
nuo kairės (15) iki dešinės (15).

■ Glodintuvas: pasirinkite arba
išjunkite garso stilių (IŠJUNGTA ↔
Pop ↔ Rokas ↔ Klasika ↔ Pokalbiai
↔ Kantri).

Pasirinkite funkciją

FM/AM radijas arba DAB (tik A tipas)

Spustelėkite mygtuką RADIO BAND,
kad parinktumėte AM/FM radijo arba
DAB (tik A tipas) funkciją.
Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad atvertumėte FM meniu, AM
meniu arba DAB meniu, kuriuose
rasite transliuojamų stočių
pasirinkimo galimybių.

CD / MP3 / USB / „iPod“ arba išorinio
garso prietaiso (AUX) įvesties
grojimas

Paspaudinėkite mygtuką CD/AUX,
kad įjungtumėte muzikos grotuvo
funkciją, CD funkciją (CD/MP3 diskai)
arba prijungtą USB / „“iPod“ grotuvą
(CD/MP3 → AUX → USB / „iPod“ →
CD/MP3...)
Ant vairo įrengta nuotolinio valdymo
rankenėle spustelėkite MODE, kad
pasirinktumėte pageidaujamą
režimą.
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Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad atvertumėte meniu su
atitinkamos funkcijos parinktimis arba
atitinkamo įtaiso meniu.

Pritaikymas
Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Srityje Nuostatos naudojami toliau
nurodyti mygtukai ir valdymo
rankenėlė.
(12) CONFIG mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.

(14) Mygtukas MENU-TUNE su
valdymo rankenėle
■ Sukite valdymo rankenėlę, kai

norėsite pereiti į meniu arba
sąrankos punktą.

■ Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte / įjungtumėte
išsamų esamo meniu arba
sąrankos punkto valdymo ekraną.

(15) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį ekraną / meniu.

Kaip naudotis Nuostatų meniu
pritaikymui
■ Priklausomai nuo automobilio

modelio, kai kurie Nuostatų meniu
ir funkcijos gali skirtis.

■ Nuoroda: Toliau pateikiama meniu
Nuostatos informacinė lentelė.

[Pavyzdys] Nuostatos → Laikas ir
data → Nustatyti datą: 2012 m.
gegužės 25 d.

Spustelėkite mygtuką CONFIG, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.
Vadovaudamiesi meniu Nuostatos
informacine lentele (žr. toliau), sukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE iki
norimo meniu Nuostatos, tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.
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■ Parodo susijusio nuostatų meniu
arba veikimo būsenos išsamų
sąrašą.

■ Jei prieinamas kitas išsamus
sąrašas tiesiogiai susijusiame
išsamiame sąraše, šį veiksmą
galite pakartoti.

Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad nustatytumėte
pageidaujamą sąrankos vertę arba
veikimo būseną, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

■ Jei tiesiogiai susijęs išsamus
sąrašas sudarytas iš kelių punktų,
šį veiksmą kartokite.

■ Nustatykite / įveskite tiesiogiai
susijusią sąrankos reikšmę, kitaip
veikimo būsena pasikeis.
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Nuostatų informacinė lentelė
[Kalbos]

Pasirinkite norimą kalbą.

[Laikas, data]

Nustatykite laiką: Rankiniu būdu
nustatykite esamo laiko valandas ir
minutes.
Nustatykite datą: Rankiniu būdu
nustatykite esamus metus / mėnesį /
datą.
Nustatykite laiko formatą: Pasirinkite
12 arba 24 valandų rodinį.
Nustatykite datos formatą:
Nustatykite datos rodymo formatą.
YYYY.MM.DD: 2012 Geg 23
DD/MM/YYYY: 23 Geg 2012
MM/DD/YYYY: Geg 23, 2012

RDS laikrodžio sinchronizacija:
nustatykite Įjungta arba Išjungta
[Radijo nuostatos]

Maksimalus garsas įjungiant:
Rankiniu būdu nustatykite maksimalų
garsumą įjungimo metu.
Radijo parankiniai:
Rankiniu būdu nustatykite savo
parankinių puslapio numerius.
RDS parinktys: nustatykite RDS
parinktis.
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■ RDS: įjungta / išjungta
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
RDS funkciją).

■ Regioninis: Įjungta / išjungta
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
Regioninę funkciją).

■ Teksto slinkties sustabdymas:
Įjungta/išjungta (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite Teksto slinkties
sustabdymo funkciją).

■ TA garsumas: Nustatykite TA
garsumą.

DAB nuostatos (tik A tipui):
nustatykite RDS parinktis.
■ Automatinis ansamblių susiejimas:

Įjungti / išjungti (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite Automatinio
ansamblių susiejimo funkciją).

■ Automatinis DAB-FM susiejimas:
Įjungti/išjungti (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite Automatinio DAB-FM
susiejimo funkciją).

■ Dinaminis garso pritaikymas:
įjungti/išjungti (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite Dinaminio garso
pritaikymo funkciją).

■ Dažnių ruožo parinkimas:
Nustatykite Abu, Dažnių ruožą „L“
arba III dažnių ruožą.

Atkurkite gamyklines nuostatas:
Grąžinkite visas galyklines nuostatas.

Radijas
AM/FM radijas
Prieš naudojant AM-FM radiją ir
DAB funkciją (tik A tipas)

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
(10) RADIO BAND mygtukas
Persijunkite tarp FM, AM radijo arba
DAB (skaitmeninis radijas: tik A tipas)
funkcijų.
(14) Mygtukas MENU-TUNE su
valdymo rankenėle
■ Sukite šį mygtuką / valdymo

rankenėlę, kad rankiniu būdu
surastumėte transliacijos dažnį.

■ Spustelėkite šį mygtuką / valdymo
rankenėlę, kad įjungtumėte meniu
ekraną iš dabartinio režimo.

(15) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį ekraną / meniu.
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(8) dSEEKc mygtukai
■ Spustelėkite šį mygtuką, kai

norėsite automatiškai ieškoti
galimų radijo arba DAB (tik A tipas)
stočių.

■ Laikykite nuspaudę šį mygtuką kai
norėsite keisti radijo dažnį paskui
atleiskite mygtuką kad būtų
nustatomas esamas dažnis.

(6) PARANKINIŲ mygtukas
[FAV1-2-3]
Spustelėkite šį mygtuką, kad
pereitumėte per įrašytų parankinių
radijo arba DAB stočių puslapius.
(3) PROGRAMAVIMO [1 ~ 6]
mygtukai
■ Laikykite nuspaudę vieną iš šių

PROGRAMAVIMO mygtukų, kad
jam priskirtumėte esamą radijo
stotį.

■ Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti stotį, priskirtą
PROGRAMAVIMO mygtukui.

(7) INFORMACIJOS mygtukas
[INFO]
Peržvelkite informaciją apie
transliuojamas radijo arba DAB stotis.

(11) TP mygtukas
Naudodami FM RDS funkciją, įjunkite
arba išjunkite TP (eismo programos)
funkciją.
(16) TELEFONAS [y] /
NUTILDYMAS [@]
Spustelėkite mygtuką, kai norėsite
įjungti arba išjungti nutildymo
funkciją.

Radijo arba DAB (tik A tipas)
stoties klausymasis

Radijo arba DAB režimo pasirinkimas

Spaudinėkite mygtuką RADIO
BAND, kad perjungtumėte FM, AM
arba DAB dažnių ruožą.
Bus priimta anksčiau pasirinkta
transliavimo stotis.

Automatinė stočių paieška

Spustelėkite dSEEKc mygtukus, kai
norėsite automatiškai ieškoti esamų
radijo stočių, kurios transliuojamos be
trikdžių.
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Automatinė DAB paslaugos
komponento paieška (tik A tipas)

Nuspauskite mygtukus dSEEKc,
kad esamame ansamblyje
automatiškai ieškotumėte
pasiekiamų DAB paslaugos
komponentų.
Jei norite peršokti prie ankstesnio /
kito ansamblio, spustelėkite
mygtukus dSEEKc.

Radijo stočių paieška

Laikykite nuspaudę dSEEKc
mygtukus kai norėsite greitai keisti
dažnį o suradę pageidaujamą dažnį
mygtuką atleiskite.

DAB paslaugos ansamblio paieška
(tik A tipas)

Nuspauskite mygtukus dSEEKc,
kad automatiškai surastumėte
pasiekiamą ir be trikdžių priimamą
DAB paslaugos komponentą.
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DAB paslaugos susiejimas (tik A
tipas)
[DAB-DAB įj. / DAB-FM išj.]

[DAB-DAB išj. / DAB-FM įj.]

[DAB-DAB įj. / DAB-FM įj.]

Suaktyvinus funkciją Automatinis
DAB-FM susiejimas, jei DAB
paslaugos signalas silpnas,
informacijos ir pramogų sistema
automatiškai priima susietą
paslaugos komponentą [žr.
Nuostatos (spustelėkite mygtuką
CONFIG) → Radijo nuostatos → DAB
nuostatos → Automatinis DAB-FM
susiejimas].

Rankinė radijo stočių paieška

Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kai norėsite rankiniu būdu
surasti pageidaujamą transliavimo
dažnį.
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Rankinė DAB stočių paieška (tik A
tipas)

DAB režimu spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų parodytas
DAB meniu.
Sukite ratuką MENU-TUNE, kad
pasirinktumėte punktą DAB rankinė
paieška, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Sukite ratuką MENU-TUNE, kad
rankiniu būdu surastumėte
pageidaujamą transliacijos dažnį,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE.

DAB stočių sąrašo naudojimas (tik A
tipas)

Pasukite ratuką MENU-TUNE, kad
parodytumėte DAB stočių sąrašą.
■ Bus parodyta stočių sąrašo

informacija.
■ Jei stočių sąrašas tuščias, bus

automatiškai pradėtas DAB stočių
sąrašo naujinimo procesas.

Sukite ratuką MENU-TUNE, kad
parinktumėte pageidaujamą sąrašą,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad priimtumėte atitinkamą
transliacijos kanalą.

DAB informacijos rodymas (tik A
tipas)

Spaudinėkite INFORMACIJOS
mygtuką [INFO], kad parinktumėte
pageidaujamą DAB stočių
informacijos rodymo režimą.
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PROGRAMAVIMO mygtukų
naudojimas

PROGRAMAVIMO mygtukų
registravimas

Spustelėkite mygtuką PARANKINIAI
[FAV1-2-3], kad pasirinktumėte
pageidaujamą įrašytų parankinių
puslapį.
Laikykite nuspaudę bet kurį iš
PROGRAMAVIMO [1–6] mygtukų,
kad esamą radijo arba DAB stotį
priskirtumėte pasirinktam Parankinių
puslapiui.

■ Galima įrašyti iki 3 parankinių stočių
puslapių, o kiekviename puslapyje
gali būti laikoma iki šešių radijo
arba DAB stočių.

■ Per meniu punktą Sistemos
konfigūracija → Radijo nuostatos →
Radijo parankiniai galima nustatyti
naudojamą parankinių puslapių
skaičių (maks. parankinių puslapių
skaičių).

■ Jei nauja stotis priskiriama jau
registruotam PROGRAMAVIMO
mygtukui [1 ~ 6], jo ankstesnis
turinys pašalinamas ir pakeičiamas
nauja radijo stotimi, ją įrašant.

Tiesioginis PROGRAMAVIMO
mygtukui priskirtos radijo stoties
iškvietimas

Paspaudinėkite PARANKINIŲ
mygtuką [FAV1-2-3], kad
pasirinktumėte pageidaujamą FAV
(parankinių) programavimo puslapį.
Pateikiama pasirinkto suprogramuotų
parankinių (FAV) puslapio pirmuoju
numeriu pažymėto parankinio
transliacijos informacija.
Spustelėkite PROGRAMAVIMO [1 ~
6] mygtuką, norėdami iškviesti
konkrečiam mygtukui priskirtą radijo
arba DAB stotį.
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Radijo arba DAB (tik A tipas)
meniu naudojimas

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų parodytas radijo arba DAB
meniu.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę kad pereitumėte prie
pageidaujamo meniu elemento
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE kad pasirinktumėte tiesiogiai
susijusį elementą arba įjungtumėte
pageidaujamo elemento išsamųjį
meniu.

AM/FM arba DAB (tik A tipui) meniu
→ Parankinių sąrašas

FM meniu / AM meniu / DAB menu
sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pereitumėte į Parankinių
sąrašą, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Bus parodyta Parankinių sąrašo
informacija.
Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pereitumėte į
pageidaujamą Parankinių sąrašą,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad priimtumėte atitinkamą
transliacijos kanalą.

AM/FM meniu → FM/AM stočių
sąrašas

FM meniu / AM meniu pasukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pereitumėte į FM stočių sąrašą /
AM stočių sąrašą ir tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
Bus parodyta stočių sąrašo
informacija.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę kad pereitumėte į
pageidaujamą sąrašą paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE kad
priimtumėte tiesiogiai susijusį
transliacijos kanalą.
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FM arba DAB meniu (tik A tipas) → FM
arba DAB kategorijų sąrašas

FM meniu arba AM meniu pasukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pereitumėte į FM kategorijų
sąrašą arba DAB kategorijų sąrašą ir
tada spustelėkite mygtuką MENU-
TUNE.
Bus pateiktas FM kategorijų sąrašas
arba DAB kategorijų sąrašas.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę kad pereitumėte į
pageidaujamą sąrašą paskui

spauskite mygtuką MENU-TUNE kad
priimtumėte tiesiogiai susijusį
transliacijos dažnį.

DAB meniu → DAB pranešimai (tik A
tipas)

DAB meniu sukite ratuką MENU-
TUNE, kad patektumėte į punktą DAB
pranešimai, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.
Bus pateiktas DAB pranešimų
sąrašas.

Sukite ratuką MENU-TUNE, kad
parinktumėte pageidaujamus
sąrašus, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad priimtumėte
atitinkamą transliacijos dažnį.

AM/FM arba DAB (tik A tipas) meniu
→ Naujinti FM/AM arba DAB stočių
sąrašą

FM meniu / AM meniu arba DAB
meniu pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE ir pereikite į punktą
Naujinti FM stočių sąrašą / Naujinti
AM stočių sąrašą arba Naujinti DAB
stočių sąrašą. Tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
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■ Bus pradėtas FM stočių sąrašo /
AM stočių sąrašo arba DAB stočių
sąrašo naujinimo procesas.

■ FM stočių sąrašo / AM stočių
sąrašo arba DAB stočių sąrašo
naujinimo metu spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE arba
mygtuką P BACK, kad
nutrauktumėte pakeitimų įrašymo
procesą.

Radijo duomenų sistema
(RDS)
Radijo duomenų sistema (RDS) yra
FM stočių paslauga, kuri padeda
žymiai lengviau rasti radijo stotis ir jas
priimti be trikdžių.
RDS stotis nurodo programos
pavadinimas, kuris rodomas su
transliacijos dažniu.

RDS transliavimo informacijos
peržiūra
Priimdami RDS transliaciją,
spustelėkite INFORMACIJOS
mygtuką [INFO], kad
susipažintumėte su gaunama RDS
transliavimo informacija.

RDS konfigūravimas

Spustelėkite mygtuką CONFIG, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pereitumėte į punktą
Radijo nuostatos, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte punktą
RDS parinktys, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

RDS įjungimas ir išjungimas
Nustatykite RDS parinkties vertę:
Įjungta arba Išjungta.
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RDS funkcijos suaktyvinimo
pranašumai:
■ Ekrane vietoje transliacijos dažnio

rodomas stoties pavadinimas.
■ Su AF (alternatyviojo dažnio)

funkcija informacijos ir pramogų
sistema visada suderinama
geriausiam nustatytos stoties
transliacijos dažniui.

Meniu RDS parinktys sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pasirinktumėte RDS Išjungta, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad RDS funkciją įjungtumėte.

Regioninių programų įjungimas
ir išjungimas
Kad būtų galima klausytis regioninės
programos, RDS funkcija turi būti
įjungta.
Kartais kai kurios RDS stotys
atskiruose regionuose skirtingais
dažniais transliuoja skirtingas
programas.
Nustatykite parametro Regioninis
(REG) vertę Įjungta arba Išjungta.
Alternatyvūs dažniai (AF)
pasirenkami tik su tomis pačiomis
regioninėmis programomis.
Jei regioninių programų funkcija
išjungta, alternatyvieji stočių dažniai
bus pasirenkami nepaisant regioninių
programų.

Meniu RDS parinktys sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pasirinktumėte Regioninis Išjungta,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad įjungtumėte regioninių
programų funkciją.

Teksto slinkties sustabdymo
įjungimas ir išjungimas
Įjunkite arba išjunkite funkciją Teksto
slinkties sustabdymas (kad būtų
parodyta informacijos apie
programą), parinkdami Įjungta arba
Išjungta:
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Meniu RDS parinktys sukite MENU-
TUNE valdymo rankenėlę, kad
pasirinktumėte Teksto slinkties
sustabdymas Išjungta, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad įjungtumėte funkciją Teksto
slinkties sustabdymas.

Eismo pranešimų garsumas
(TA)
Min. eismo pranešimų (TA) priėmimo
garsumą galima nustatyti iš anksto.
Min. eismo pranešimų garsumą
galima didinti arba mažinti palyginus
su įprastu muzikos garsumu.

Meniu RDS parinktys sukite MENU-
TUNE valdymo rankenėlę, kad
pereitumėte į punktą TA garsumas.
Paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad sureguliuotumėte
parametro TA garsumas lygį, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

Eismo pranešimų paslauga
TP = eismo programa
Eismo paslaugos stotys yra RDS
stotys, transliuojančios eismo
pranešimus.

Įjunkite arba išjunkite informacijos ir
pramogų sistemos eismo pranešimų
budėjimo funkciją, parinkdami
Įjungta arba Išjungta:

Spustelėkite mygtuką TP, kad
suaktyvintumėte arba
išaktyvintumėte eismo programos
paslaugą.
■ Jei eismo pranešimų paslauga

įjungta, [ ] bus rodoma
pagrindiniame radijo meniu.
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■ Jei esama stotis nėra eismo
pranešimus transliuojanti stotis,
tuomet automatiškai bus pradėta
vykdyti kitos eismo pranešimus
transliuojančios radijo stoties
paieška.

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

■ Jei eismo pranešimų paslauga
įjungta, CD/MP3/USB/„iPod“/
„Bluetooth“ muzikos arba AUX
grojimas bus nutrauktas, kol bus
priimamas eismo pranešimas.

Eismo pranešimų blokavimas
Norėdami užblokuoti eismo
pranešimus CD/MP3 grojimo arba
radijo transliacijų priėmimo metu:

Paspauskite TP mygtuką.
Įjunkite eismo pranešimų paslaugą ir
iki minimumo sumažinkite
informacijos ir pramogų sistemos
garsumą.
Eismo pranešimas bus nutrauktas,
tačiau eismo pranešimų paslauga liks
įjungta.

Esamų eismo pranešimų
blokavimas
Užblokuokite esamus eismo
pranešimus, pvz., TA radijo
transliacijų priėmimo metu:

Paspauskite TP mygtuką.
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Fiksuota antena
Tik A tipas

Tik B tipas

Norėdami nuimti stogo anteną, sukite
ją prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami
uždėti stogo anteną, sukite ją pagal
laikrodžio rodyklę.

Įspėjimas

Įsitikinkite, kad nuėmėte anteną,
prieš įvažiuodami į vietas su
žemomis lubomis, kitaip ji bus
pažeista.
Jei įvažiuosite į automatinę
automobilių plovyklą nenusiėmę
antenos, ji gali sulūžti arba

apgadinti stogą. Prieš įvažiuodami
į automatinę plovyklą, nuimkite
anteną.

Užtikrinkite, kad antena būtų tinkamai
pritvirtinta ir nustatyta visiškai stačiai,
kad būtų užtikrinta geriausia
priėmimo kokybė.
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Muzikos grotuvai
CD grotuvas
Šios sistemos CD/MP3 grotuvas gali
paleisti garso CD ir MP3 (WMA)
diskus.

Prieš naudojantis CD grotuvu

Svarbi informacija apie kompaktines
plokšteles ir MP3 (WMA) diskus

Įspėjimas

Bet kuriuo atveju į šį CD/MP3
(WMA) grotuvą nedėkite jokių
DVD diskų, minidiskų (8 cm
skersmens) ar netaisyklingos
formos diskų.
Neklijuokite ant disko paviršiaus
lipdukų. Tokie diskai gali įstrigti CD
grotuve ir apgadinti renginį. Taip
nutikus įrenginį reikės pakeisti, o
tai brangiai kainuos.

■ Garsinis CD diskas su autorių teisių
apsaugos funkcija, kuris
nesuderinamas su garsinio CD
standartu, gali veikti netinkamai
arba neveikti visai.

■ CD-R ir CD-RW diskus, įrašytus
rankiniu būdu, paprasčiau naudoti
nei originalius CD diskus. Rankiniu
būdu įrašytus CD-R ir CD-RW
diskus būtina naudoti ypač
atsargiai. Žr. šią informaciją.

■ Rankiniu būdu įrašyti CD-R ir CD-
RW diskai gali groti netinkamai
arba negroti visai. Tokiais atvejais
tai ne įtaiso problema.

■ Keisdami diskus, elkitės atsargiai ir
ant grojamos pusės nepalikite
pirštų atspaudų.

■ Išimę diską iš CD/MP3 grotuvo,
būtinai iš karto jį dėkite į disko
movą, kad jis nebūtų sugadintas
arba neapdulkėtų.

■ Diskui susitepus dulkėmis arba
skysčiu, jis gali užteršti CD/MP3
grotuvo lęšį įtaiso viduje.

■ Saugokite diską nuo šilumos
šaltinių ir nepalikite tiesioginiuose
saulės spinduliuose.

Diskų, kuriuos galima naudoti, tipas
■ Šis produktas gali paleisti garsinius

CD/MP3 (WMA) diskus.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CD-

ROM
■ Toliau nurodyti MP3 (WMA) failai

neatkuriami.
◆ Failai, užkoduoti MP3i (MP3

sąveikiuoju) arba MP3 PRO
standartais

◆ MP3 (WMA) failai, užkoduoti
nesilaikant standartų

◆ MP3 failai, kurie nėra paruošti
MPEG1 Layer3 formatu

Perspėjimai dėl diskų naudojimo
■ Nenaudokite jokių diskų, aprašytų

toliau. Naudojant šiuos diskus
grotuve gali kilti problemų.
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◆ Diskai su lipdukais, etiketėmis ir
apsauginiu elementu

◆ Diskai, ant kurių pritvirtinta
etiketė, išspausdinta rašaliniu
spausdintuvu

◆ Diskai, kuriuose įrašyta daugiau
informacijos negu telpa, todėl
duomenys viršija standartinę
talpą

◆ Diskai su įtrūkimais arba
įbrėžimais, taip pat – sulankstyti
diskai tinkamai neatkuriami

◆ 8 cm diskas arba neapvalus
diskas (keturkampis,
penkiakampis, ovalus)

■ Į diskų angą dėkite tik diskus,
kadangi galite ją sugadinti arba kilti
gedimas.

■ Diskų grotuvas gali veikti
netinkamai, jei šaltu oru įjungtas
šildytuvas. Taip yra dėl įtaiso viduje
susidariusios drėgmės. Jei taip
nutiko, laikykite produktą išjungtą
apie vieną valandą iki naudojimo.

■ Automobiliui drebant, kai
važiuojama nelygiais keliais,
atkūrimas gali būti sustabdytas.

■ Nebandykite per jėgą ištraukti arba
įdėti diskų, arba juos blokuoti
ranka, kai išstumiami.

■ Dėkite diską išspausdinta puse į
viršų. Jei įdėsite kita puse, jo
paleisti nebus galima.

■ Laikydami diską, nelieskite pusės, į
kurią įrašoma, ranka (pusės be
jokių spaudinių arba papuošimų).

■ Nenaudojamus diskus įdėkite į
dėklus ir laikykite juos ten, kur
nešviečia tiesioginiai saulės
spinduliai ir nesusidaro aukšta
temperatūra.

■ Nesutepkite diskų jokiomis
cheminėmis medžiagomis.
Nešvarius diskus valykite drėgnu,
minkštu skudurėliu, braukdami nuo
centro į kraštą.

Įspėjimas dėl CD-R/RW naudojimo
■ Galima naudoti tik užbaigtus CD-R/

RW diskus.
■ Priklausomai nuo programos

sąrankos ir aplinkos, diskų, kurie
sukurti ne kompiuteriu, paleisti gali
nepavykti.

■ CD-R/CD-RW diskai (ypač
bevardžiai didmena pardavinėjami
diskai) gali neveikti, jei buvo
tiesiogiai veikiami tiesioginių saulės
spindulių ar aukštos temperatūros
arba ilgą laiką buvo laikomi
automobilyje.

■ Ant CD-R/CD-RW diskų užrašytas
pavadinimas ir kita tekstinė
informacija įtaise gali būti
nerodoma.

■ CD-RW diskams reikalingas
ilgesnis įkėlimo laikas nei CD arba
CD-R diskams.

■ Sugadintų muzikinių failų gali
nepavykti paleisti arba paleidimo
metu jie gali būti pašalinti.

■ Kai kurių diskų, pasižyminių
autoriaus teisių apsaugos funkcija,
gali būti negalima paleisti.

■ MP3 (WMA) diske kiekviename iš
10 aplankų lygių gali būti iki 512
failų. Atkurti galima iki 999 failų.
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■ Ši sistema gali atpažinti tik MP3
(WMA) diskus, įrašytus
ISO-9660,1/2 lygmeniu, arba
„Joliet“ failų sistemoje. (Ji nepalaiko
UDF failų sistemos.)

■ MP3/WMA failai nesuderinami su
įrašymo į paketą duomenų
perdavimo funkcija.

■ Diskas, kuriame įrašyti MP3/WMA
failai ir garsiniai duomenys
(CDDA), gali būti nepaleistas, jei tai
yra CD-Extra arba įvairiarūšis CD.

■ Failų / aplankų pavadinimai,
kuriuos galima naudoti įrašant
diską, nurodyti toliau (įskaitant
keturių skaitmenų failo pavadinimo
plėtinius (.mp3)).
◆ ISO 9660, 1 lygmuo: maks. 12

simbolių
◆ ISO 9660, 2 lygmuo: maks. 31

simbolis
◆ „Joliet“: iki 64 ženklų (1 baitas)
◆ „Windows“ ilgasis failo

pavadinimas: iki 28 ženklų
(1 baitas)

Įspėjimas dėl MP3/WMA muzikinių
failų naudojimo
■ Šis produktas gali paleisti MP3

(WMA) failus su .mp3, .wma
(mažosiom raidėm) ir .MP3, .WMA
(didžiosiom raidėm) failų
pavadinimų plėtiniais.

■ Šis prietaisas gali atkurti tokius
MP3 failus:
◆ Bitų greitis: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Atrankos dažnis: 48 kHz, 44,1

kHz, 32 kHz (MPEG-1), 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)

■ Šis produktas gali paleisti failus,
esančius 8-320 kbps bitų spartos.
Kai paleidžiami failai, kurių sparta
didesnė nei 128 kbps, išgaunamas
aukštos kokybės garsas.

■ Šis produktas gali rodyti ID3 žymės
(1.0, 1.1, 2.2, 2.3 arba 2.4 versija)
informaciją MP3 failams, pvz.,
albumo pavadinimą ir atlikėją.

■ Norint pamatyti albumą (disko
pavadinimą), kūrinį (kūrinio
pavadinimą) ir atlikėją (kūrinio

atlikėją), failas turi būti
suderinamas su ID3 žymės V1 ir V2
formatais.

■ Naudodamas VBR, šis produktas
gali paleisti MP3 failus. Kai
paleistas VBR tipo MP3 failas,
rodoma likusi trukmė gali skirtis nuo
faktinės.



108 Informacijos ir pramogų sistema

Muzikinių failų paleidimo tvarka CD/MP3 paleidimas

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
elementai
(9) CD/AUX mygtukas
Pasirinkite CD/MP3 grotuvą.
(14) Mygtukas MENU-TUNE su
valdymo rankenėle
■ Sukite valdymo rankenėlę MENU-

TUNE, kad pereitumėte į kūrinių
sąrašo, meniu arba MP3 (WMA)
kūrinio informacijos punktą.

■ Spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų parodytas meniu ekranas,
kuris pateikiamas esamam punktui
arba esamu režimu.

(8) dSEEKc mygtukai
■ Spauskite šiuos mygtukus, kad

būtų paleistas ankstesnis arba kitas
kūrinys.

■ Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite greitai
atsukti arba pasukti pirmyn kūrinį.
Mygtuką atleiskite, kai norėsite tęsti
atkūrimą įprastu greičiu.

(4) IŠSTUMTI d mygtukas

Išstumia diską.
(7) INFORMACIJOS mygtukas
[INFO]
Parodo informacijos apie atkuriamą
kūrinį.
(15) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį ekraną / meniu.
(16) TELEFONAS
[y] / NUTILDYMAS [@]
Spustelėkite mygtuką, kai norėsite
įjungti arba išjungti nutildymo
funkciją.

Disko įdėjimas
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Diską, kurį norite groti, išspausdinta
puse aukštyn įdėkite į disko angą.

■ Perskaičius disko informaciją, jis
automatiškai pradedamas groti nuo
1 kūrinio.

■ Įdėjus neperskaitomą diską, jis
automatiškai išstumiamas,
parodant klaidos pranešimą.
Tuomet sistema bus perjungta į
anksčiau naudotą funkciją arba FM
radiją.

Kai diskas, kurį norima paleisti, jau
įdėtas, kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką CD/AUX, kad
pasirinktumėte CD/MP3 grojimą.
■ Jei nėra grotino disko, ekrane

parodomas pranešimas CD
neįdėtas ir funkcija neparenkama.

■ Automatiškai bus paleistas
anksčiau grotas kūrinys.

Disko išstūmimas

Norėdami išstumti diską, spauskite
IŠSTŪMIMO d mygtuką ir išimkite
diską.
■ Išėmus diską, informacijos ir

pramogų sistema automatiškai
įjungia anksčiau naudotą funkciją
arba FM radiją.

■ Diskas bus automatiškai vėl įdėtas,
jei po kurio laiko nebus išimtas.
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Grojamo kūrinio keitimas

Grojimo režimu spustelėkite
mygtukus dSEEKc, kad
paleistumėte ankstesnį arba kitą
kūrinį.
Naudojantis ant vairo įrengta
nuotolinio reguliavimo rankenėle,
galima nesunkiai pakeisti kūrinius
spaudžiant mygtuką SEEK.

Kitas būdas: sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte į grojamų kūrinių sąrašą,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad iš karto jį pakeistumėte.

Grojamos vietos keitimas

Paleidimo režimu laikykite nuspaudę
mygtukus dSEEKc, jais galėsite
atsukti arba greitai į priekį prasukti
dainą. Atleiskite mygtuką, kai norėsite
tęsti dainos atkūrimą įprastu greičiu.
Atsukimo arba greito sukimo į priekį
metu garsumas šiek tiek sumažėja,
taip pat rodoma paleidimo trukmė.
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Grojamo kūrinio informacijos peržiūra

Grojimo režimu spustelėkite
INFORMACIJOS mygtuką [INFO],
kad būtų parodyta informacijos apie
paleistą kūrinį.
Jei nėra informacijos apie grojamą
kompaktinės plokštelės kūrinį,
sistema parodo pranešimą Nėra
informacijos.

Kai grojami MP3 (WMA) kūriniai,
daugiau informacijos galima pamatyti
kūrinių informaciniame ekrane sukant
valdymo rankenėlę MENU-TUNE.
■ Rodoma informacija apima failo

pavadinimą, aplanko pavadinimą ir
ID3 žymės informaciją, išsaugotą
kartu su daina.
Jei prieš į diską įrašant MP3 (WMA)
failus buvo patalpinta neteisinga
ID3 žymės informacija (pvz.,
atlikėjas, dainos pavadinimas),
informacijos ir pramogų sistemoje
tokia informacija bus rodoma kokia
yra.

Neteisingos ID3 žymės
informacijos informacijos ir
pramogų sistemoje negalima keisti
arba taisyti (ID3 žymes galima
taisyti tik kompiuteryje).

■ Dainų informacija, įrašyta
specialiaisiais ženklais arba
nepasiekiamomis kalbomis, gali
būti rodoma brūkšneliais („---“) arba
visai nerodoma.

CD meniu naudojimas

Paleidimo režimo keitimas
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CD/MP3 grojimo režimu spauskite
mygtuką MENU-TUNE, kad būtų
parodytas CD meniu.

Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte atkūrimo
funkciją Maišyti dainas arba Kartoti,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte atitinkamas funkcijas.

CD meniu → Kūrinių sąrašas

Kai atkuriama kompaktinė plokštelė,
būdami CD meniu sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte į Kūrinių sąrašą. Tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad surastumėte
pageidaujamą Kūrinių sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų paleistas pasirinktas
kūrinys.

CD meniu → Aplankai

Kai atkuriamas MP3 (WMA) diskas,
būdami CD meniu sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte į punktą Aplankai. Tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pereitumėte į
pageidaujamą aplanką, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
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Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad surastumėte
pageidaujamą kūrinį, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų paleistas pasirinktas kūrinys
iš parinkto aplanko.

CD meniu → Paieška...

Grodami MP3 (WMA) diską, CD
meniu sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
punktą Paieška... ir tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
■ Sistemai perskaičius disko

informaciją, pateikiama pirmoji
grojaraščio [iP] daina.

■ Jei grojaraštyje [iP] nėra muzikos
failų, pateikiamos pirmosios
kiekvieno atlikėjo [iA] dainos.

Tačiau gali užtrukti, kol diskas bus
nuskaitytas, tai lemia muzikinių failų
skaičius.

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE
dar kartą ir rodant paieškos punktus
pasukite valdymo elementą MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte
pageidaujamą paieškos punktą.
Dainų skaičius rodomas atitinkamai
pagal grojaraštį [iP] / atlikėją [iA] /
albumą [iL] / dainos pavadinimą [iS] /
žanrą [iG].
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Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasislinktumėte į
išsamų klasifikacijos punktą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad surastumėte
pageidaujamą kūrinį / pavadinimą,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad būtų paleistas pasirinktas
kūrinys.

Papildomos priemonės
USB grotuvas

Jei jūsų automobilyje yra pagalbinių
prietaisų, galite pasinaudoti AUX bei
USB prievadais garso prietaisams
prijungti.

Įspėjimai dėl USB įtaisų naudojimo
■ Prijungus standųjį diską, CF arba

SD atminties kortelę per USB
adapterį, neužtikrinamas tinkamas
veikimas. Naudokite „flash“
atminties tipo USB laikmeną.

■ Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
statinio elektros krūvio, kai jungsite
arba atjungsite USB. Jei bandysite
prijungti arba atjungti daug kartų
per trumpą laiką, gali kilti problemų
naudojantis įtaisu.

■ Norėdami atskirti USB įrenginį,
mygtuku MENU-TUNE pasirinkite
USB meniu → Atjungti USB, kad
atjungtumėte USB įrenginį.

■ Veikimas neužtikrinamas, jei USB
įtaiso jungties lizdas yra
nemetalinis.

■ Jungiant „i-Stick“ tipo USB įtaisais,
dėl automobilio virpesių gali kilti
problemų, todėl jų veikimo
negarantuojame.

■ Elkitės atsargiai, kad objektu arba
patys neprisiliestumėte prie USB
jungties lizdo.
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■ Atpažįstamos tik FAT16/32 failų
formatu suformuotos USB
laikmenos. Galima naudoti tik
prietaisus, kurių paskirtasis bloko
yra 512 baitų sektoriui arba 2 048
baitų sektoriui. NTFS ir kitos failų
sistemos neatpažįstamos.

■ Priklausomai nuo USB laikmenos
tipo bei talpos ir įrašyto failo tipo,
failų atpažinimo trukmė gali skirtis.
Kalbant apie šį produktą, problemų
nekils, todėl palaukite, kol failai bus
apdoroti.

■ Dėl suderinamumo problemų kai
kuriose USB laikmenose esantys
failai gali būti neatpažinti, o prijungti
per atminties kortelių skaitytuvą
arba USB šakotuvą neleidžiama.
Patikrinkite įtaiso veikimą
automobilyje, tik paskui juo
naudokitės.

■ Kai įtaisai, tokie kaip MP3 grotuvas,
mobilusis telefonas arba
skaitmeninis fotoaparatas jungiami
per mobilųjį diską, jie gali veikti
netinkamai.

■ Kol jie veikia, USB laikmenos
neatjunkite. Taip galite sugadinti
produktą arba pakenkti USB
laikmenos veikimui.

■ Kai automobilio degimas išjungtas,
atjunkite prijungtą USB laikmeną.
Jei degimas įjungtas prijungus USB
laikmeną, USB laikmena gali būti
sugadinta arba kai kuriais atvejais
veikti netinkamai.

Įspėjimas

USB atminties įrenginius į šį
gaminį galima jungti tik muzikos
failams leisti.
Šio gaminio USB lizdo negalima
naudoti papildomiems USB
įrenginiams įkrauti, nes šiluma,
išsiskirianti naudojant USB lizdą,
gali sutrikdyti jų veikimą arba
sugadinti šį gaminį.

■ Kai loginė tvarkyklė atskirta nuo
USB laikmenos, tik aukščiausio
lygio loginėje tvarkyklėje esantys
failai gali būti paleisti kaip USB
muzikiniai failai. Štai kodėl
muzikiniai failai, kuriuos norima

paleisti, turi būti saugomi
aukščiausio lygio įtaiso tvarkyklėje.
Konkrečiose USB laikmenose
esantys muzikos failai gali nebūti
normaliai atkurti, jei programa
įkeliama suskaidžius atskirą USB
įrenginio diską dalmenimis.

■ Muzikinių failų, kuriems taikoma
DRM (skaitmeninis teisių
valdymas), paleisti negalima.

■ Šis produktas gali palaikyti USB
laikmenas, esančias iki 16
gigabaitų talpos, talpinančias iki
999 failų, 512 aplankų ir apimančių
10 aplanko struktūros pakopų. Kai
laikmenos viršija tokį apribojimą,
įprasto naudojimo garantuoti
negalima.
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Įspėjimas dėl USB muzikinių failų
naudojimo
■ Paleidimo metu sugadinti

muzikiniai failai gali būti pašalinti
arba visai nepaleisti.

■ Aplankai ir muzikos failai rodomi
tokia tvarka: „Ženklas → Skaičius →
Kalba“

■ „Joliet“ failų sistemoje atpažįstama
iki 64 ženklų, naudojamų aplankų
arba failų pavadinimams sudaryti.

Apie MP3 (WMA) muzikinius failus
■ Sistema gali atkurti toliau nurodytų

tipų MP3 failus.
◆ Bitų greitis: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Atrankos dažnis:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)

■ Šis produktas rodo MP3 (WMA)
failus su mp3, .wma (mažosiom
raidėm) arba .MP3, .WMA
(didžiosiom raidėm) failų
pavadinimų plėtiniais.

■ Šis produktas gali rodyti ID3 žymės
(1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 versijos)
informaciją apie MP3 failų albumą,
atlikėją, t. t.

■ Failų / aplankų pavadinimai,
kuriuos galima naudoti
priklausomai nuo laikmenos tipo,
nurodyti toliau (įskaitant keturių
ženklų failo plėtinį (.mp3)).
◆ ISO 9660, 1 lygmuo: maks. 12

simbolių
◆ ISO 9660, 2 lygmuo: maks. 31

simbolis
◆ „Joliet“: iki 64 ženklų (1 baitas)
◆ „Windows“ ilgasis failo

pavadinimas: maks. 28 žeklai
(1 baito)

■ Šis produktas gali paleisti MP3
failus, naudojančius VBR. Kai
paleistas VBR tipo MP3 failas, likusi
rodoma trukmė gali skirtis nuo
faktinės.

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Norint groti USB muzikos failus,
naudojami toliau nurodyti pagrindiniai
mygtukai ir valdymo elementai.

(9) CD/AUX mygtukas
Kai USB įtaisas prijungtas, kelis
kartus iš eilės spauskite mygtuką, kad
pasirinktumėte USB paleidimo
režimą.
(14) Mygtukas MENU-TUNE su
valdymo rankenėle
■ Sukite valdymo rankenėlę, kad

pereitumėte į kūrinių sąrašą, meniu
arba MP3 (WMA) kūrinio
informacijos skiltį.

■ Spauskite mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas, kuris
pateikiamas esamam punktui arba
esamu režimu.

(8) dSEEKc mygtukai
■ Spauskite šiuos mygtukus, kad

būtų paleistas ankstesnis arba kitas
kūrinys.

■ Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite atsukti arba
greitai prasukti į priekį, paskui
atleiskite, kad būtų grojama įprastu
greičiu.

(7) INFORMACIJOS mygtukas
[INFO]
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Parodo informacijos apie atkuriamą
kūrinį.
(15) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį meniu.
(16) TELEFONAS
[y] / NUTILDYMAS [@]
Spustelėkite mygtuką, kai norėsite
įjungti arba išjungti nutildymo
funkciją.

USB laikmenos prijungimas

Prie USB prievado prijunkite USB
kaupiklį su muzikos failais, kuriuos
norite groti.

■ Produktui nuskaičius informaciją iš
USB laikmenos, ji bus paleista
automatiškai.

■ Jei prijungta USB laikmena, kurios
nuskaityti negalima, bus parodytas
klaidos pranešimas, o produktas
automatiškai perjungtas į anksčiau
naudotą funkciją arba FM radijo
funkciją.

Jei USB laikmena, kurią norima
paleisti, jau prijungta, kelis kartus iš
eilės spauskite mygtuką CD/AUX ir
pasirinkite USB grotuvą.
Jis bus automatiškai paleistas nuo
ankstesnės paleidimo vietos.

USB grotuvo funkcijos yra
naudojamos panašiai į CD/MP3
atkūrimą.
USB muzikinių failų paleidimo
išjungimas
Spustelėkite mygtuką RADIO BAND
arba CD/AUX, kad pasirinktumėte
kitas funkcijas.
Norėdami nutraukti grojimą ir atjungti
USB laikmeną, naudokite punktą
USB meniu → Atjungti USB, kad
saugiai atjungtumėte USB laikmeną.

USB meniu naudojimas
Dainų maišymo / Kartojimo /
Aplankų / Paieškos... instrukcijos iš
USB meniu panašios į CD/MP3
grotuvo CD meniu išskyrus
papildomą punktą Atjungti USB. Žr.
CD/MP3 grotuvo CD meniu funkcijas.
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USB meniu → Atjungti USB

Grojimo režimu spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų parodytas
USB meniu. Sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte į elementą Atjungti USB,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad būtų parodytas
pranešimas, informuojantis, jog
saugu atjungti USB įtaisą.
USB įtaisą atjunkite nuo USB jungties
lizdo.
Grįžkite prie anksčiau naudotos
funkcijos.

„iPod“ grotuvas

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Norint groti „iPod“ muzikos failus,
naudojami toliau nurodyti pagrindiniai
mygtukai ir valdymo elementai.
(9) CD/AUX mygtukas
Kai „iPod“ įtaisas prijungtas, kelis
kartus iš eilės spauskite mygtuką, kad
pasirinktumėte „iPod“ paleidimo
režimą.
(14) Mygtukas MENU-TUNE su
valdymo rankenėle
■ Sukite valdymo rankenėlę, kad

įjungtumėte grojamų kūrinių
sąrašą.

■ Spauskite mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas, kuris
pateikiamas esamam punktui arba
esamu režimu.

(8) dSEEKc mygtukai
■ Spauskite šiuos mygtukus, kad

būtų paleistas ankstesnis arba kitas
kūrinys.

■ Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite atsukti arba
greitai prasukti į priekį, paskui
atleiskite, kad būtų grojama įprastu
greičiu.

(7) INFORMACIJOS mygtukas
[INFO]
Parodo informacijos apie atkuriamą
kūrinį.
(15) P BACK mygtukas
Atšaukite anstesnį elementą arba
grįžkite į ankstesnį meniu.
(16) TELEFONAS
[y] / NUTILDYMAS [@]
Spustelėkite mygtuką, kai norėsite
įjungti arba išjungti nutildymo
funkciją.
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„iPod“ grotuvo jungimas

Prie USB prievado prijunkite „iPod“ su
muzikos failais, kuriuos norite groti.
Kai kurie „iPod“ / „iPhone“ modeliai
gali nederėti.
„iPod“ prie šio produkto junkite tik
jungimo laidais, kuriuso palaiko
„iPod“ produktai. Draudžiama naudoti
kitokius jungimo laidus.

■ Kai kuriais atvejais „iPod“
produktas gali būti sugadintas, jei
degimas išjungiamas, jį prijungus
prie produkto.
Kai „iPod“ produkto nenaudojate,
laikykite jį atskirai nuo šio produkto,
išjungę automobilio degimą.

■ Produktui nuskaičius informaciją iš
„iPod“, ji bus paleista automatiškai.

■ Jei prijungtas „iPod“ įtaisas, kurio
nuskaityti negalima, bus parodytas
tiesiogiai susijęs klaidos
pranešimas, o produktas
automatiškai perjungtas į anksčiau
naudotą funkciją arba FM radijo
funkciją.

Jei„iPod“ įtaisas, kurį norima paleisti,
jau prijungtas, kelis kartus iš eilės
spauskite mygtuką CD/AUX ir
pasirinkite „iPod“ grotuvą.
■ Jis bus automatiškai paleistas nuo

ankstesnės paleidimo vietos.
■ „iPod“ grotuvo, naudojamo kartu su

šiuo produktu, paleidimo funkcijos
ir informaciniai punktai gali skirtis
nuo esančių „iPod“ - gali būti
paleidžiama kitokia tvarka ir
rodoma kitokia informacija.

■ Žr. šią lentelę, kur pateikiami
suklasifikuoti punktai, susiję su
paieškos funkcija, esančia „iPod“
produkte.
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Funkcijos, kuriomis paleidžiamas
„iPod“, yra naudojamos panašiai kaip
ir CD/MP3 atkūrimo metu.

„iPod“ paleidimo išjungimas
Norėdami baigti paleidimą, spauskite
mygtuką RADIO BAND arba CD/
AUX ir pasirinkite kitas funkcijas.

„iPod“ meniu naudojimas
„iPod“ meniu Dainų maišymo /
Kartojimo / Aplankų / Paieškos...
(įskaitant garso knygas ir
kompozitorius) instrukcijos panašios į
CD/MP3 grotuvo CD meniu: pridėtas

tik punktas Atjungti „iPod“. Žr. į
kiekvieną CD/MP3 punktą dėl
naudojimosi.
„iPod“ meniu → Atjungti „iPod“

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE
grojimo režimu, kad būtų parodytas
„iPod“ meniu.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pereitumėte į
elementą Atjungti „iPod“, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų parodytas pranešimas,
informuojantis, jog saugu atjungti
prietaisą.

„iPod“ įtaisą atjunkite nuo USB
jungties lizdo.
Grįžkite prie anksčiau naudotos
funkcijos.

Išorės garso (AUX) įvestis

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Šie pagrindiniai mygtukai ir valdymo
įtaisai yra naudojami norint mėgautis
informacijos ir pramogų sistemos
sodriu garsu, kuris ateina per
prijungtą išorės garso įtaisą.
(9) CD/AUX mygtukas
Kai išorės garso įtaisas prijungtas,
kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką ir pasirinkite išorės garso
(AUX) įvesties režimą.
(2) GALIA/GARSUMAS valdymo
rankenėlė
Sukite valdymo rankenėlę, kad
sureguliuotumėte garsumą.
(16) TELEFONAS
[y] / NUTILDYMAS [@]
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Spustelėkite mygtuką, kai norėsite
įjungti arba išjungti nutildymo
funkciją.

Išorės garso jungimas
Prijunkite išorinio garso įrenginio
garso išvadą prie AUX įvado.

Informacijos ir pramogų sistema
automatiškai persijungs į išorės garso
(AUX) įvesties režimą, prijungus
išorės garso įtaisą.

Spustelėkite mygtuką CD/AUX, kad
perjungtumėte į išorės garso įvesties
režimą, jei išorės garso sistema jau
prijungta.
Sukite valdymo rankenėlę POWER/
VOLUME, kad nustatytumėte
garsumą.
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Klimato kontrolė

Klimato kontrolės sistema .......... 122
Ventiliacinės angos .................... 130
Priežiūra ..................................... 131

Klimato kontrolės
sistema
Šildymo ir vėdinimo
sistema
1 tipas

2 tipas

Funkcijų valdymo elementai:
■ Temperatūra
■ Oro paskirstymas
■ Ventiliatoriaus greitis
■ Šildymas
■ Priekinio stiklo atitirpinimas
■ Oro recirkuliacija 4
■ Šildomas galinis langas Ü 3 31.

Temperatūra
Temperatūrą nustatykite sukdami
rankenėlę.
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Raudona — = šilta;
mėlyna — = šalta.

Šildymas neveiks pilnu pajėgumu tol,
kol variklis nepasieks įprastos
darbinės temperatūros.

Oro paskirstymas
Sukdami centrinę rankenėlę,
pasirinkite ventiliacijos angą.
L = į galvos zoną ir kojas.
K = didesnė oro srauto dalis

nukreipiama į kojas ir tik
nedidelis oro kiekis
nukreipiamas į priekinį stiklą ir
priekinių durelių langus bei
šonines ventiliacijos angas.

M = į galvos zoną per
reguliuojamas oro ventiliacijos
angas.

J = didesnė oro srauto dalis
nukreipiama į priekinį stiklą ir
kojas, tik nedidelis oro srautas
nukreipiamas į priekinių
durelių langus bei šonines
ventiliacijos angas.

V = didesnė oro srauto dalis
nukreipiama į priekinį stiklą ir
durelių langus ir tik nedidelis
oro kiekis nukreipiamas į
šonines ventiliacijos angas.

Ventiliatoriaus greitis
Sureguliuokite oro srautą, įjungdami
norimą ventiliatoriaus greitį.

Šildymas

Įprastas šildymas
1. 1 tipas: pastumkite recirkuliacijos

svirtelę į dešinę, kad būtų įjungtas
vidinės oro recirkuliacijos
režimas.
2 tipas: paspauskite
recirkuliacijos mygtuką, kad būtų
įjungtas recirkuliacijos režimas.
Įsijungia indikatorius,
parodydamas, kad veikia
recirkuliacija.

2. Pasukite oro paskirstymo
rankenėlę.

3. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite norimą greitį.

Maksimalus šildymas
Naudokite maksimalaus šildymo
režimą, norėdami greitai prišildyti
keleivių skyrių.
Nenaudokite šio režimo ilgą laiką.
Oras salone gali tapti tvankus, o
langai aprasoti, dėl to pablogės
vairuotojo matomumas ir gali įvykti
nelaimingas atsitikimas.
Kaip pašalinti nuo langų miglą:
1 tipas: pasukite oro paskirstymo
rankenėlę į padėtį V ir perstumkite
recirkuliacijos svirtelę kairėn, kad į
automobilį būtų tiekiamas grynas
oras.
2 tipas: pasukite oro paskirstymo
rankenėlę į padėtį V ir įjunkite oro
ėmimo iš lauko režimą, kad į
automobilį būtų tiekiamas grynas
oras.
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Kaip įjungti maksimalų šildymą
1. 1 tipas: pastumkite recirkuliacijos

svirtelę į dešinę, kad būtų įjungtas
vidinės oro recirkuliacijos
režimas.
2 tipas: paspauskite
recirkuliacijos mygtuką, kad būtų
įjungtas recirkuliacijos režimas.
Įsijungia indikatorius,
parodydamas, kad veikia
recirkuliacija.

2. Kad šildymas būtų pradėtas,
temperatūros reguliatorių
pasukite į raudoną sritį.

3. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite didžiausią greitį.

Priekinio stiklo šildymas
1 tipas

2 tipas

1. 1 tipas: įjunkite oro ėmimo iš lauko
režimą, o oro paskirstymo
rankenėlę nustatykite į
ATITIRPDYMO padėtį V.
2 tipas: pasukite oro paskirstymo
rankenėlę į ATITIRPINIMO padėtį
V ir bus automatiškai įjungtas
oro ėmimo iš lauko režimas. Oro
kondicionavimo sistema veikia,
bet indikatorius nekinta.

2. Jei norite, kad būtų tiekiamas
šiltas oras, temperatūros
reguliatorių pasukite į raudoną
sritį.

3. Norėdami greitai atitirpdyti,
ventiliatoriaus jungikliu pasirinkite
didžiausią greitį.

4. Jei reikia, atidarykite šonines
ventiliacines angas ir nukreipkite
jas link durų langų.



Klimato kontrolė 125

Įspėjimas

Dėl skirtumo tarp išorės oro ir
priekinio stiklo temperatūros
langai gali aprasoti ir sumažinti
priekinį matomumą.
Funkcijų FLOOR/DEFROST J
arba DEFROST V nenaudokite
itin drėgnu oru, kai temperatūros
reguliatorius nustatytas ant
mėlynos srities.
Dėl to gali įvykti avarija, ir jūs galite
sugadinti transporto priemonę
arba susižaloti.

Oro recirkuliavimo sistema 4
1 tipas

Oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas 4 svirtimi.

2 tipas

Oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas 4 mygtuku.
Įsijungia indikatorius, parodydamas,
kad veikia recirkuliacija.
* Sistemai veikiant ATITIRPDYMO
režimu, reikia įjungti oro tiekimą iš
lauko, kad būtų greitai nupūsta migla
nuo priekinio stiklo.
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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.

Šildomas užpakalinis langas
Šildomas galinis langas valdomas
mygtuku Ü.
Įsijungia indikatorius, parodydamas,
kad funkcija veikia.
Šildomas užpakalinis langas 3 31.

Oro kondicionavimo
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.

1 tipas

2 tipas

Funkcijų valdymo elementai:
■ Temperatūra
■ Oro paskirstymas
■ Ventiliatoriaus greitis
■ Aprasojimo šalinimui ir šildymui
■ Oro recirkuliacija 4
■ Aušinimas n
■ Šildomas užpakalinis langas

Temperatūra
Temperatūrą nustatykite sukdami
rankenėlę.
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Raudona — = šilta;
mėlyna — = šalta.

Oro paskirstymas
Sukdami centrinę rankenėlę,
pasirinkite ventiliacijos angą.
L = į galvos zoną ir kojas.
K = didesnė oro srauto dalis

nukreipiama į kojas ir tik
nedidelis oro kiekis
nukreipiamas į priekinį stiklą ir
priekinių durelių langus bei
šonines ventiliacijos angas.

M = į galvos zoną per
reguliuojamas oro ventiliacijos
angas.

J = didesnė oro srauto dalis
nukreipiama į priekinį stiklą ir
kojas, tik nedidelis oro srautas
nukreipiamas į priekinių
durelių langus bei šonines
ventiliacijos angas.

V = didesnė oro srauto dalis
nukreipiama į priekinį stiklą ir
durelių langus ir tik nedidelis
oro kiekis nukreipiamas į
šonines ventiliacijos angas.

Ventiliatoriaus greitis
Sureguliuokite oro srautą, įjungdami
norimą ventiliatoriaus greitį.

Priekinio stiklo aprasojimo
pašalinimas
1 tipas

2 tipas

1. 1 tipas: įjunkite oro ėmimo iš lauko
režimą, o oro paskirstymo
rankenėlę nustatykite į
ATITIRPDYMO padėtį V.
2 tipas: pasukite oro paskirstymo
rankenėlę į ATITIRPINIMO padėtį
V ir bus automatiškai įjungtas
oro ėmimo iš lauko režimas.

2. 1 tipas: įjunkite vėsinimo funkciją
n.
2 tipas: oro kondicionavimo
sistema veikia, bet indikatorius
nekinta.
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3. Pasirinkite norimą temperatūrą.
4. Ventiliatoriaus reguliatoriumi

nustatykite norimą greitį.

Oro recirkuliavimo sistema 4
1 tipas

Oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas 4 svirtimi.

2 tipas

Oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas 4 mygtuku.
Įsijungia indikatorius, parodydamas,
kad veikia recirkuliacija.
* Sistemai veikiant ATITIRPDYMO
režimu, reikia įjungti oro tiekimą iš
lauko, kad būtų greitai nupūsta migla
nuo priekinio stiklo.

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
1 tipas:
Įjungiamas n mygtuku ir veikia tik
tada, kai įjungtas variklis ir
ventiliatorius.
2 tipas:
Įjungiamas n mygtuku ir veikia tik
tada, kai įjungtas variklis ir
ventiliatorius. Įsijungia indikatorius,
parodydamas, kad veikia oro
kondicionierius.



Klimato kontrolė 129

* Atitirpdymo režimu oro
kondicionieriaus jungiklio lemputė
įsijungia ir lieka šviesti nekeisdama
būsenos.
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.
Pasukus ventiliatoriaus reguliatorių į
išjungimo padėtį, oro kondicionavimo
sistema neveiks.
Nors oro kondicionavimo sistema
įjungta, jei temperatūros rankenėlė
nustatyta raudonoje zonoje, į saloną
bus pučiamas šiltas oras.
Norėdami išjungti oro kondicionavimo
sistemą, pasukite ventiliatoriaus
rankenėlę į „0“ padėtį.

Įspėjimas

Naudokite tik tinkamą aušinamąjį
skystį.

9 Perspėjimas

Klimato kontrolės sistemą
aptarnauti privalo tik kvalifikuotas
personalas. Dėl netinkamų
priežiūros darbų galima susižeisti.

Įprastas vėsinimas
1. Įjunkite oro kondicionavimo

sistemą.
2. Vėsinimui pradėti temperatūros

reguliatorių pasukite į mėlyną sritį.
3. Pasukite oro paskirstymo

rankenėlę.
4. Ventiliatoriaus reguliatoriumi

nustatykite norimą greitį.

Maksimalus aušinimas
1 tipas

2 tipas
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Maksimalaus vėsinimo karštu metu ar
transporto priemonei ilgai buvus
saulėje nustatymas
1. Įjunkite oro kondicionavimo

sistemą.
2. 1 tipas: pastumkite recirkuliacijos

svirtelę į dešinę, kad būtų įjungtas
vidinės oro recirkuliacijos
režimas.
2 tipas: paspauskite
recirkuliacijos mygtuką, kad būtų
įjungtas recirkuliacijos režimas.

3. Vėsinimui pradėti temperatūros
reguliatorių nustatykite mėlynoje
srityje.

4. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite didžiausią greitį.

Ventiliacinės angos
Reguliuojamos
ventiliacinės angos
Mažiausiai viena ventiliacinė anga
turi būti atidaryta, kai įjungtas
vėsinimas, kad dėl oro judėjimo
stokos neapledėtų garintuvas.

Centrinė anga visiškai neuždaryta.
Nukreipkite oro srovę, pakeldami ar
pasukdami skersinius.

Paspauskite visų šoninių vėdinimo
angų, kurias norite atidaryti,
dangtelius ir pasukite juos
pageidaujama kryptimi.
Jeigu nenorite oro srauto, uždarykite
angos dangtelį.

9 Perspėjimas

Netvirtinkite jokių daiktų prie
ventiliacinių angų skersinių. Iškyla
sugadinimo ir sužeidimo pavojus
avarijos atveju.
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Fiksuotos ventiliacinės
angos
Papildomos ventiliacinės angos
įtaisytos po priekiniu langu ir priekinių
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.

Dulkių filtras
Salono oro filtras
Filtras valo dulkes, suodžius,
žiedadulkes ir sporas, esančias iš
lauko patenkančiame ore.

Filtro keitimas
1. Nuimkite daiktadėžę.

Norėdami ištraukti daiktadėžę,
atidarykite ir iškelkite ją už abiejų
šonų.
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2. Patraukite filtro dangtį aukštyn ir
nuimkite jį.

3. Pakeiskite salono oro filtrą.
4. Sudėkite į vietas filtro dangtelį ir

daiktadėžę atvirkščia tvarka.
Pastaba
Rekomenduojame dėl filtro keitimo
pasitarti su įgalioto remonto centro
specialistais.

Įspėjimas

Salono oro filtrą reikia aptarnauti
dažniau važinėjant dulkėtais
keliais, teritorija, kur didelė oro
tarša, taip pat – neasfaltuotais
keliais.
Sumažėjus filtro efektyvumui
neigiamai veikiami bronchai.

Reguliarus oro
kondicionavimo 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
rekomenduojama klimato kontrolės
sistemą tikrinti kasmet.

■ Funkcionalumo ir slėgio testas
■ Šildymo funkcionalumas
■ Sistemos hermetiškumo tikrinimas
■ Dirželių tikrinimas
■ Kondensatoriaus ir garintuvo

drenažo valymas
■ Eksploatavimo patikrinimas

Įspėjimas

Naudokite tik tinkamą aušinamąjį
skystį.

9 Perspėjimas

Klimato kontrolės sistemą
aptarnauti privalo tik kvalifikuotas
personalas. Dėl netinkamų
priežiūros darbų galima susižeisti.
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Vairavimo patarimai
Automobilio valdymas
Niekada nevažiuokite nuo kalno
išjungtu varikliu
Tada neveikia daug automobilio
sistemų (pvz., stabdžiai su
stiprintuvu, vairo stiprintuvas). Taip
važiuodami, keliate pavojų sau ir
keleiviams.

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.
■ Užvesdami variklį iki galo,

neatidarykite droselio.
■ Neverskite variklio dirbti dideliu

sūkių dažniu.
■ Staigiai stabdykite tik tada, kai tikrai

būtina. Taip jūsų automobilio
stabdžiai tinkamai suveiks.

■ Venkite staigių pajudėjimų iš vietos,
staigios akceleracijos ir ilgalaikio
važiavimo dideliu greičiu, kad būtų
išvengta variklio sugadinimo ir būtų
taupomi degalai.

■ Įjungę žemą pavarą, neįsibėgėkite
iki galo atidarydami droselį.

■ Nevilkite kitų automobilių.
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Užvedimo spynelės
padėtys

0 (LOCK): = degimas išjungtas.
1 (ACC): = degimas išjungtas,

vairo užraktas
atrakintas.

2 (ON): = degimas įjungtas.
3 (START): = užvedimas.

9 Pavojinga

Važiuodami nesukite raktelio į „0“
arba „1“ padėtį.
Galite nesuvaldyti automobilio, o
stabdžių sistema gali nesuveikti;
taip gali būti sugadintas
automobilis, bus sužaloti arba gali
žūti žmonės.

Įspėjimas

Jei neužvestas variklis, nepalikite
raktelio „1“ arba „2“ padėtyje ilgam
laikui.
Taip gali išsikrauti akumuliatorius.

Variklio užvedimas
Variklio užvedimas užvedimo
spynele

■ Raktą pasukite į padėtį 1, šiek tiek
pajudinkite vairą, kad atsirakintų
vairo užraktas.

■ Mechaninė pavarų dėžė: įjunkite
sankabą.

■ Automatinė pavarų dėžė: pavarų
perjungimo svirtį perjunkite į P arba
N padėtį.
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■ Nespauskite akseleratoriaus
pedalo.

■ Pasukite užvedimo raktelį į
3“ padėtį, spausdami sankabos
pedalą ir kojinį stabdį, ir, varikliui
veikiant, atleiskite.

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

Įspėjimas

Nelaikykite įjungę starterio ilgiau
kaip 10 sekundžių.
Jei variklis neužsivedė, dar kartą
pabandykite užvesti tik po 10
sekundžių.
Taip apsaugosite starterio
varikliuką nuo gedimo.

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 veikimo jėga.

■ Išjunkite variklį ir degimą. Pasukite
vairą, kad užsirakintų vairo
užraktas.

■ Jei automobilis stovi ant lygaus
paviršiaus arba įkalnėje, prieš
išjungdami degimą, pirmiausia
įjunkite pirmą pavarą. Jei
automobilis stovi įkalnėje,
nukreipkite priekinius ratus nuo
bordiūro.
Jei automobilis stovi nuokalnėje,
prieš išjungdami degimą,
pirmiausia įjunkite atbulinės eigos
pavarą. 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.

Katalizatorius
Katalizatorius sumažina kenksmingų
medžiagų kiekį išmetimo dujose.
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Įspėjimas

Kitos nei 3 147, 3 205
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 užvedimas sutrikęs,
variklis veikia netolygiai, jo veikimas
suprastėjęs ar yra kitų neįprastų
problemų, kuo greičiau nuvežkite
automobilį pataisyti į dirbtuves.
Avariniu atveju galima važiuoti toliau,
tačiau tik trumpą atstumą ir išlaikant
nedidelį automobilio ir variklio greitį.

Automatinė pavarų
dėžė
Jūsų automobilyje yra automatinė
elektroniniu būdu valdoma keturių
laipsnių pavarų dėžė.
Ketvirta pavara - greitinančioji.

Pajudėjimas iš vietos
1. Pašildę variklį, laikykite stabdžių

pedalą nuspaustą ir perjunkite
pavarų svirtį į R, D, 2 ar 1 padėtį.

Įspėjimas

Automobiliui judant nebandykite
perjungti iš vienos į kitą „D“
(priekinės pavaros), „R“ (atbulinės
pavaros) ar „P“ (stovėjimo)
pavarų. Taip gali sugesti pavarų
dėžė arba nukentėti žmonės.

2. Išjunkite stovėjimo stabdį ir
atleiskite stabdžių pedalą.

3. Lėtai nuspauskite akceleratoriaus
pedalą, kad automobilis pajudėtų.

Pavarų svirtis

P (STOVĖJIMAS): Užblokuoja
priekinius ratus. Nustatykite svirtį į P
padėtį tik automobiliui stovint ir įjungę
stovėjimo stabdį.
R (ATBULINĖ): Nustatykite svirtį į R
padėtį tik automobiliui stovint.
N (NEUTRALI): Neutrali pavaros
padėtis.
D: šią važiavimo padėtį rinkitės esant
normalioms važiavimo sąlygoms.
Leidžia pavarų dėžei įjungti visas
keturias priekines pavaras. Ketvirta
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pavara įjungiama važiuojant greitai, ji
sumažina variklio apsisukimų skaičių,
triukšmo lygį ir degalų sąnaudas.
2: leidžia pavarų dėžei perjungti iš 1 į
2 pavarą ir apsaugo nuo automatinio
perjungimo į 3 ar 4 pavarą.
Pasirinkite padėtį 2 tuomet, kai reikia
daugiau variklio galios įvažiuoti į
kalną arba taikyti stabdymą varikliu
leidžiantis ilgomis nuokalnėmis.
1: šioje padėtyje užfiksuojama pirma
pavara.
Nustatykite 1 šią padėtį, kai reikia
stipriai stabdyti varikliu leidžiantis
stačiomis nuokalnėmis.

Įspėjimas

Perjunginėdami pavaras
nespauskite akseleratoriaus
pedalo.
Niekada tuo pačiu metu
nespauskite akseleratoriaus ir
stabdžių pedalo.
Perjungus pavarą ir atleidus
stabdžius automobilis pradeda
lėtai judėti.

Nejunkite „P“ (stovėjimo) padėties
užuot įjungę stovėjimo stabdį.
Prieš palikdami automobilį
užgesinkite variklį, įjunkite rankinį
stabdį ir ištraukite uždegimo
raktelį.
Nepalikite be priežiūros
automobilio su veikiančiu varikliu.

Perjungimas iš vienos pavaros į
kitą
Perjungiant svirtį į kai kurias padėtis
reikia paspausti atlaisvinimo mygtuką
ant pavarų svirties rankenos šono.
Perjungdami pavarų svirtį,
vadovaukitės aprašymais, kuriuos
nurodo rodyklės.

Norėdami perjungti paspauskite
atlaisvinimo mygtuką. Rodyklėmis
pažymėtos padėtys, į kurias
perjungiant nereikia spausti
atlaisvinimo mygtuko.
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Jei norite perjungti, nuspauskite
stabdžių pedalą ir paspauskite
atlaisvinimo mygtuką.
Padėtys, į kurias perjungiant reikia
paspausti atlaisvinimo mygtuką,
pažymėtos rodyklėmis.

Perjunkite savo nuožiūra.

9 Perspėjimas

Jei norite išvengti pavarų dėžės
gedimų, laikykitės šių nurodymų.
Perjungdami iš P arba N į R, D, 2
arba 1 nespauskite
akceleratoriaus pedalo.
Taip darydami galite ne tik
sugadinti pavarų dėžę, bet ir
nesuvaldyti automobilio.

Kaip įmanoma dažniau naudokite
padėtį „D“.
Niekada neperstumkite svirties į P
ar R padėtis, kai automobilis juda.
Sustoję įkalnėje nelaikykite
automobilio vietoje spausdami
akceleratoriaus pedalą. Tam
naudokite stabdžių pedalą.
Nuspauskite stabdžių pedalą prieš
perjungdami svirtį iš „P“ ar „N“
padėties į „R“ arba priekinę
pavarą.
Antraip gali sugesti pavarų dėžė
arba netikėtai iš vietos pajudėjęs
automobilis gali tapti nevaldomas
ir sužaloti žmones, apsigadinti
pats ar sugadinti kitą turtą.

Stabdymas varikliu
Jei norite panaudoti variklio
kompresiją automobilio stabdymui
ilgose nuokalnėse:
automatinės pavarų dėžės parinkimo
svirtį nustatykite į padėtį „2“ arba „1“.
Stabdymas varikliu efektyviausias
nustačius svirtį į padėtį „1”. Jei svirtis
nustatoma į padėtį „1“ važiuojant per

greitai, pavarų dėžėje lieka įjungta
ankstesnė pavara, kol automobilis
sulėtėja.
Norėdami šiek tiek sumažinti
automobilio greitį stabdydami varikliu,
nustatykite svirtį į „2“ padėtį. Jei greitį
sumažinti norite dar labiau,
nustatykite svirtį į padėtį „1“.
Pastaba
Panaudodami variklio kompresiją
automobilio stabdymui ilgose
nuokalnėse galite prailginti stabdžių
naudojimo laiką.

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.
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Automobilio statymas
Sustabdę automobilį nuspausdami
stabdžių pedalą, perjunkite P ir
patraukite svirtį į viršų, o tada išimkite
užvedimo raktelį.

Žemesnės pavaros
perjungimas

Greitesnei akceleracijai
akceleratoriaus pedalą nuspauskite
iki galo ir laikykite. Priklausomai nuo
variklio greičio pavarų dėžė perjungia
žemesnę pavarą.

Greitinamosios pavaros
funkcijos išjungimas

Ketvirta automatinės pavarų dėžės
pavara – tai greitinamoji pavara.
Jei greitinamosios pavaros funkciją
norite išjungti, paspauskite
greitinamosios pavaros mygtuką.
Tada įspėjamųjų rodiklių skydelyje
įsijungia „O/D OFF“ (greitinamosios
pavaros išjungimo) rodiklis.
Greitinamosios pavaros išjungimo
funkciją galima išjungti tada, kai
ketvirta pavara nereikalinga, pvz.,
važiuojant į ilgą įkalnę.

Pastaba
Važinėdami normaliomis sąlygomis
greitinamosios pavaros funkciją
įjunkite. Ji padės taupyti degalus.

Gedimas
Gedimo atveju užsidega gedimo
indikatoriaus lemputė arba šviečia
įspėjamoji pavarų dėžės lemputė.
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.
Jei akumuliatorius išsikrovęs, variklį
užveskite nuo kito automobilio
akumuliatoriaus.
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Jei akumuliatorius nėra gedimo
priežastis, atleiskite pavarų
perjungimo svirtį ir ištraukite
užvedimo raktelį iš užvedimo
spynelės užrakto.

Atleiskite pavarų perjungimo
svirtį
Jūsų automobilyje sumontuota
stabdžių ir pavarų perjungimo
blokavimo sistema (angl. Brake-
Transaxle Shift Interlock (BTSI)).
Prieš perjungdami pavarų svirtį iš
stovėjimo (P) padėties, pasukite
uždegimo raktelį į „ON“ padėtį ir
būtinai iki galo nuspauskite stabdžių
pedalą. Jei negalite perjungti pavarų
svirties iš „P“ padėties, kai raktelis
„ON“ padėtyje, o stabdžių pedalas
nuspaustas, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.
1. Išjunkite uždegimą.
2. Nuspauskite ir laikykite stabdžių

pedalą ir patraukite stovėjimo
stabdžio svirtį į viršų.

3. Atidarykite dangtelį.

4. Įstatykite atsuktuvą į ertmę, kiek
pavyks, ir perjunkite pavarų
perjungimo svirtį iš padėties P.

Užveskite variklį ir perjunkite
pageidaujamą pavarą.
Jei dar kartą įjungiama P, pavarų
svirtis vėl bus užfiksuota padėtyje.

5. Uždarykite dangtelį.
6. Kuo skubiau pasirūpinkite, kad

jūsų automobilis būtų
suremontuotas.
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Mechaninė pavarų dėžė

Jei pavara neįsijungia, 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

Nepatartina vairuoti ranką laikant
ant pavarų perjungimo svirties.

Stabdymas varikliu
Mechaninės pavarų dėžės atveju iš
eilės perjunginėkite aukštesnes
pavaras į žemesnes.

9 Perspėjimas

Neperjunginėkite mechaninės
pavarų dėžės praleisdami vieną ar
daugiau žemesnių pavarų.
Jei laikysitės šio nurodymo,
nesugadinsite pavarų dėžės,
neprarasite automobilio valdymo ir
nenukentės žmonės.

Pastaba
Panaudodami variklio kompresiją
automobilio stabdymui ilgose
nuokalnėse galite prailginti stabdžių
naudojimo laiką.

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.

Įspėjimas

Jei sugenda viena stabdžių
grandinė, pedalą tenka spausti
stipriau, todėl gali pailgėti
stabdymo kelias. Nedelsdami
kreipkitės į remonto dirbtuvę, kur
stabdžių sistema bus patikrinta ir
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suremontuota. Rekomenduojame
pasitarti su įgalioto remonto centro
specialistais.
Jei stabdžių pedalas nusispaudžia
daugiau nei paprastai, stabdžius
gali tekti remontuoti.
Nedelsdami pasitarkite su
remonto dirbtuvės specialistais.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro
specialistais.

Įspėjimas

Važiuodami nelaikykite kojos ant
stabdžių pedalo. Taip elgiantis
greičiau susidėvės stabdžių
detalės. Stabdžiai gali ir perkaisti,
todėl pailgės stabdymo kelias ir
vairuoti bus nesaugu.

9 Perspėjimas

Pervažiavus gilų vandens telkinį ar
intensyviai stabdant, pvz., kai
leidžiatės stačia nuokalne,

stabdžiai gali laikinai prarasti
stabdymo galią. Taip gali atsitikti
sušlapus stabdžių detalėms arba
joms perkaitus.
Jei stabdžiai praranda stabdymo
galią dėl perkaitimo, vykdykite
tolesnius nurodymus. Leisdamiesi
nuokalne įjunkite žemesnę
pavarą. Ilgai nelaikykite nuspaudę
stabdžių pedalo.
Jei stabdžiai laikinai praranda
stabdymo galią sušlapus jų
dalims, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.
1. Pasižiūrėkite, ar už jūsų nėra

kitų automobilių.
2. Saugiu greičiu važiuokite

pirmyn taip, kad už jūsų
automobilio ir iš šonų būtų
pakankamai erdvės.

3. Švelniai kelis sykius
nuspauskite stabdžius, kol jie
vėl pradės normaliai stabdyti.

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.
Nespauskite pedalo didesne jėga.
Kai užvedate variklį įsijungus
degimui, kartą galite išgirsti
mechaninius garsus. Tai normalus
reiškinys ir parodo, kad ABS sistema
parengta darbui.
Kontrolinis indikatorius u 3 70.



Važiavimas ir naudojimas 143

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.

Stovėjimo stabdys

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 4 3 69.

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.
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Važiavimo kontrolės
sistemos
Elektroninės stabilumo
kontrolės sistema
Elektroninės 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/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 70.

Išaktyvinimas

Siekiant vairuoti itin sportiškai, ESC
galima išjungti spustelint mygtuką a.
Kontrolinis indikatorius a šviečia.

ESC iš naujo įjungiamas vėl
nuspaudus a mygtuką.
ESC galima pakartotinai suaktyvinti
įjungus degimą.
Kai ESC sistema aktyviai koreguoja
transporto priemonės stabilumą,
sumažinkite greitį ir ypač atidžiai
stebėkite kelio sąlygas. ESC sistema
yra tik papildomas jūsų automobilio
prietaisas. Jei automobilis viršija savo
fizinius apribojimus, jo suvaldyti
nebeįmanoma. Todėl nepasikliaukite
šia sistema. Visada vairuokite
atsargiai.
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Objektų aptikimo
sistemos
Automobilio statymo
pagalba

Pagalbinė pastatymo sistema
padeda vairuotojui važiuoti
automobiliu atbuline eiga ir skleidžia
garsinius signalus, jei už automobilio
tam tikru atstumu aptinkamas
objektas.

Sistema automatiškai įsijungia,
pasukus uždegimo raktelį į „ON“
padėtį ir nustačius pavarų dėžės
perjungimo svirtį į padėtį R.
Sistema išjungiama automobiliui
viršijus maždaug 5 km/h greitį.
Jeigu įspėjamasis signalas pasigirsta
perjungiant svirtį į R padėtį, tai reiškia
normalias veikimo sąlygas.
Tada pagal įspėjamąjį signalą jūs
galite spręsti apie atstumą tarp
automobilio ir kliūties.
Vis dėlto tokių garsų nesupainiokite
su įspėjamuoju signalu, kai kliūtis yra
arčiau nei už 40 cm.

Įspėjimas

Jei atsitiks žemiau išvardyti
dalykai, vadinasi, sugedo
pagalbinė pastatymo sistema.
Nesant kliūčių netoli užpakalinio
buferio, pasigirs 3 ištisiniai
įspėjamieji signalai. Nedelsdami
pasitarkite su remonto dirbtuvių
specialistais. Mes

rekomenduojame kreiptis į
įgaliotas techninio aptarnavimo
dirbtuves.

Įspėjamasis signalas ir
aptikimo atstumas

Įspėja‐
masis
signalas

1 įspėjamasis signalas
maždaug 0,8~1,5 m nuo
užpakalinio buferio

---pyp--
pyp--

2 įspėjamasis signalas
maždaug 80 cm nuo
užpakalinio buferio

---pyp pyp
pyp pyp

3 įspėjamasis signalas
maždaug 20~40 cm nuo
užpakalinio buferio

ištisinis

Įspėjimas

Pagalbinė pastatymo sistema yra
tik pagalbinė funkcija. Vairuotojas
privalo žiūrėti atgal.
Garsinis įspėjamasis signalas gali
skirtis priklausomai nuo objektų.
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Garsinis įspėjamasis signalas gali
neįsijungti, jei jutiklis yra apšalęs
arba užterštas nešvarumais ar
purvu.
Nespaudykite ir nebraižykite
jutiklio paviršiaus. Antraip galite
pažeisti dangą.
Pagalbinė pastatymo sistema gali
sutrikti važiuojant nelygiomis
vietomis, pavyzdžiui, miškuose,
žvyrkeliuose, duobėtuose
keliuose arba nuolydžiu.
Pagalbinė pastatymo sistema gali
neatpažinti aštrių objektų, storų
žieminių drabužių arba kitų storų ir
minkštų medžiagų, kurios sugeria
dažnį.

Įspėjimas

Pagalbinė pastatymo sistema gali
veikti netinkamai, kai ją pasiekia
kiti ultragarsiniai signalai
(metalinių dalių sukelti garsai arba
sunkiųjų krovininių transporto
priemonių stabdymo triukšmas).

Nuvalykite užterštus jutiklius
minkšta kempine ir švariu
vandeniu.
Labai arti (apytikriai už 25 cm)
arba maždaug 1m atstumu
esančių objektų sistema gali
neaptikti.
Visada stebėkite vaizdą per
veidrodėlius arba atsigręžkite.
Vairuojant atbuline eiga reikia
laikytis įprastinių atsargumo
priemonių. Nespauskite ir
nedarykite jutikliams poveikio
daužydami ar plaudami aukšto
slėgio vandens srove, antraip
galite juos pažeisti.

Įspėjimas

Prieš suveikiant davikliams, į kliūtį
gali atsitrenkti viršutinė
automobilio dalis, todėl statydami
automobilį, stebėkite galinį vaizdą
per išorinius veidrodėlius arba
pasitikrinkite atsigręždami.

Pagalbinė pastatymo sistema
veiks taisyklingai, kai paviršius yra
vertikalus ir lygus.
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Degalai
Degalai benzininiams
varikliams
Naudokite tik bešvinius degalus,
atitinkančius EN 228 standartą.
Galima naudoti ekvivalentiškus
standartizuotus degalus, kuriuose
etanolio kiekis neviršija 10%.
Naudokite kurą su rekomenduojamu
oktaniniu skaičiumi 3 205. Naudojant
degalus su per mažu oktaniniu
skaičiumi gali sumažėti variklio galia
ir padidėti degalų sąnaudos.

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.

Degalų įpylimas

Įspėjimas

Jei naudojate netinkamos rūšies
degalus arba į baką pilate
netinkamų degalų priedų, gali būti
rimtai apgadintas variklis ir
katalizatorius.

Prieš pildami degalus patikrinkite,
ar pasirinkote jūsų automobiliui
tinkamą jų tipą (benziną ar
dyzeliną). Jei į automobilį su
benzininiu varikliu įpilsite dyzelino,
jūsų automobilis gali būti
sugadintas.
Saugumo sumetimais degalų
talpyklos, siurbliai ir žarnos turi
būti tinkamai įžeminti. Statinis
elektros krūvis gali uždegti
benzino garus. Galite nudegti ir
apgadinti automobilį.

9 Pavojinga

Prieš pildami degalus, išjunkite
variklį ir visus išorinius degimo
kameras naudojančius kaitinimo
elementus. Išjunkite mobilius
telefonus.
Elektromagnetinės bangos arba
mobiliųjų telefonų srovė gali
uždegti degalų garus.
Kuras yra degi ir sprogstamoji
medžiaga. Nerūkykite.
Nenaudokite atviros liepsnos ar
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žiežirbų šaltinių. Pildami kurą,
laikykitės degalinės veikimo ir
saugumo instrukcijų.
Kai liesite arba atidarysite degalų
bako dangtelį arba pildymo
antgalį, nuo rankų pašalinkite
statinę elektrą, paliesdami ką
nors, gebantį išlaisvinti statinę
elektrą.
Pildami degalus, neatlikite jokių
veiksmų, dėl kurių statinis krūvis
galėtų susikaupti transporto
priemonėje ir ištekėti iš jos.
Statinis elektros krūvis gali uždegti
degalų garus.
Jei automobilyje užuodžiate
degalų kvapą, tuojau pat
susisiekite su dirbtuvėmis, kad
priežastis būtų pašalinta.

1. Užgesinkite variklį.
2. Patraukite degalų įpylimo angos

durelių atidarymo svirtį, esančią
ant grindų, kairėje pusėje priešais
vairuotojo sėdynę.

3. Lėtai sukite degalų įpylimo angos
dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.
Jei išgirsite šnypštimą, prieš
visiškai atsukdami dangtelį,
palaukite, kol šnypštimo
nebesigirdės. Degalų įpylimo
angos durelės yra automobilio
gale, dešiniajame šone.

4. Nuimkite dangtelį. Dangtelis yra
prikabintas prie automobilio.

5. Baigę pilti degalus uždėkite atgal
dangtelį. Pasukite jį pagal
laikrodžio rodyklę, kol išgirsite
keletą spragtelėjimų.

6. Užverkite degalų įpylimo angos
dureles ir spustelėkite, kad jos
užsifiksuotų.

Pastaba
Jei, esant žemai temperatūrai,
degalų įpylimo angos durelės
neatsidaro, švelniai pabarbenkite
per jas. Pabandykite atidaryti dar
kartą.
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Įspėjimas

Tuojau pat nuvalykite nutekėjusį
kurą.
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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.

Įspėjimas

Niekada nemodifikuokite savo
automobilio. Tai gali pakenkti jūsų
transporto priemonės veikimui,
patvarumui ir saugumui, be to,
problemoms, kilusioms dėl
modifikacijų, garantija
nebegaliotų.

Automobilio sandėliavimas
Automobilio laikymas ilgą laiką
Jeigu automobiliu nevažinėjama
keletą mėnesių, reiktų atlikti šiuos
darbus:
■ Nuplaukite ir nuvaškuokite

automobilį.
■ Patikrinkite tepalo lygį variklio

skyriuje ir po automobiliu.
■ Užpildykite degalų baką iki galo.
■ Išvalykite ir guminius sandariklius.
■ Pakeiskite variklio alyvą.
■ Iš plovimo skysčio bakelio

nuleiskite skystį.
■ Patikrinkite antifrizo lygį ir apsaugą

nuo rūdijimo.
■ Sureguliuokite padangų slėgį iki

pilnai apkrovai nustatytos vertės.
■ Pastatykite automobilį sausoje ir

gerai vėdinamoje patalpoje. Įjunkite
pirmą arba atbulinės eigos pavarą.
Apsaugokite automobilį nuo
riedėjimo.

■ Neįjunkite stovėjimo stabdžio.
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■ Atidarykite variklio dangtį,
uždarykite visas duris ir užrakinkite
automobilį.

■ Atjunkite neigiamą akumuliatoriaus
gnybtą. Įsitikinkite, kad visos
sistemos išjungtos, pvz., apsaugos
nuo vagystės signalizacijos
sistema.

■ Uždarykite variklio dangtį.

Eksploatacijos pradžia praėjus
ilgesniam laiko tarpui
Prieš eksploatuodami 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
Darbo atlikimas

9 Perspėjimas

Variklio skyrių tikrinkite tik tada, kai
išjungtas degimas.
Aušinimo ventiliatorius gali pradėti
veikti net tada, kai degimas yra
išjungtas.
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9 Pavojinga

Užvedimo sistema naudoja ypač
aukštą įtampą. Jokiu būdu
nelieskite.

Variklio gaubtas
Atidarymas

1 tipas

2 tipas

1. Patraukite atidarymo svirtį ir
grąžinkite ją į įprastą padėtį.

2. Paspauskite apsauginį laikiklį ir
atidarykite variklio dangtį.

9 Perspėjimas

Jei variklis yra karštas, lieskite tik
variklio dangčio polistireno
medžiagą ir atraminio strypo
rankeną.

3. Lėtai ištraukite atraminį strypą iš
laikiklio. Tada pritvirtinkite jį prie
kairiojo variklio skyriaus kabliuko.

Uždarymas
Prieš uždarydami variklio dangtį,
įspauskite atraminį strypą į jo laikiklį.
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Nuleiskite variklio dangtį ir paleiskite
jį, kad užsitrenktų. Patikrinkite, ar
variklio dangtis tinkamai užsidarė.

9 Perspėjimas

Visada imkitės šių atsargumo
priemonių. prieš pradėdami
važiuoti truktelėkite variklio gaubto
priekį patikrinkite, ar jis gerai
užtrenktas;
netraukite variklio gaubto
atidarymo rankenėlės
automobiliui važiuojant;
nevairuokite automobilio su
atidarytu variklio gaubtu.
Atidarytas variklio gaubtas trukdys
vairuotojui matyti.
Jei vairuosite automobilį su
atidarytu variklio gaubtu, gali įvykti
susidūrimas, kurio metu bus
sugadintas automobilis, kitas
turtas, bus sužaloti arba žus
žmonės.
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Variklio skyriaus apžvalga
Benzininis variklis

<1 tipas>
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<2 tipas>
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1. Variklio aušinamojo skysčio
talpykla

2. Variklio alyvos dangtelis
3. Stabdžių skysčio talpykla
4. Akumuliatorius
5. Saugiklių blokas
6. Variklio oro filtras
7. Variklio alyvos lygio matuoklis
8. Plovimo skysčio talpykla
9. Vairo stiprintuvo skysčio talpykla

10. Automatinės pavarų dėžės
skysčio lygio matuoklis

Variklio alyva
Prieš ilgą kelionę rekomenduojama
rankiniu būdu patikrinti variklio alyvos
lygį.
Patikrinkite automobiliui esant ant
lygaus paviršiaus. Variklis turi būti
darbinės temperatūros ir išjungtas
mažiausiai 5 minutes.
Ištraukite alyvos lygio matuoklį,
nuvalykite jį, įleiskite iki rankenos,
ištraukite ir nustatykite alyvos lygį.

Įstatykite lygio matuoklį į laikiklį ir šiek
tiek pasukite.

Variklio alyvos lygiui nukritus iki MIN
žymos, papildykite.

Rekomenduojame naudoti tos pačios
rūšies variklio alyvą, kuri buvo
naudota paskutinio keitimo metu.
Variklio alyvos lygis neturi viršyti
MAX matuoklio žymos.
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Variklio alyvos įpylimo angos
dangtelis yra ant veleno dangtelio.

Įspėjimas

Jeigu įpylėte per daug variklio
alyvos, ją nuvalykite ar nutraukite.

Tūriai ir klampumas 3 209, 3 199.

9 Perspėjimas

Variklinė alyva gali sukelti alergiją,
o jos išgėrus galima susirgti ir net
numirti.

Saugokite nuo vaikų.
Venkite dažno arba ilgalaikio
alyvos sąlyčio su savo oda.
Nusiplaukite išteptas vietas muilu
ir vandeniu arba rankų valikliu.
Būkite labai atsargūs, išleisdami
variklio alyvą, nes ji gali būti
pakankamai karšta ir jus
apdeginti!

Variklio oro filtras
1 tipas

1. Atlaisvinkite oro filtro dangtelį,
nuimdami veržtukus ir
atidarydami.

2. Pakeiskite oro filtrą.
3. Užspauskite dangtelį veržtukais.

2 tipas

1. Atsukite varžtus ir nukelkite
dangtį.

2. Patikrinkite arba pakeiskite
variklio oro filtrą.

3. Uždėkite dangtį atgal ir gerai
priveržkite varžtus.
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Įspėjimas

Normaliam variklio darbui
reikalingas švarus oras.
Nesinaudokite automobiliu, jeigu
išimtas oro filtro elementas.
Jei eksploatuosite automobilį be
tinkamai įdėto oro filtro elemento,
gali sugesti variklis.

Automatinės pavarų dėžės
skystis
Norint, kad automatinė pavarų dėžė
tinkamai funkcionuotų ir ilgai veiktų,
būtina palaikyti reikiamą transmisijos
skysčio lygį. Skysčio perteklius arba
trūkumas gali sukelti gedimus.
Skysčio lygį reikia tikrinti veikiant
varikliui, nustačius pavarų svirtį į
padėtį P (stovėjimas). Automobilis turi
stovėti lygioje vietoje, variklis turi būti
įšilęs iki įprastos darbinės
temperatūros.
Skystis pasiekia įprastą darbinę
temperatūrą (70°C ~ 80°C)
automobiliui pavažiavus.

Automatinės pavarų dėžės
skysčio lygio patikrinimas
Jeigu automatinės pavarų dėžės
skystis užsiteršė arba patikrinus
matosi, kad jis pakeitė spalvą, skystį
reikia pakeisti.
Naudokite tik šio vadovo skysčių
lentelėje nurodytą skystį.
Jei sumažėjo skysčio, vadinasi,
automatinėje pavarų dėžėje yra
nuotėkis. Jei tai pastebėjote,
nedelsdami kreipkitės į remonto
dirbtuves, kur gedimas būtų
suremontuotas. Mes
rekomenduojame kreiptis į įgaliotas
techninio aptarnavimo dirbtuves.

Įspėjimas

Pasirūpinkite, kad į pavarų dėžės
skystį nepatektų purvo ir kitų
pašalinių medžiagų.
Užterštas skystis gali sugadinti
automatinę pavarų dėžę, ir tada
teks atlikti jos brangų remontą.

1. Užveskite variklį.
2. Pašildykite variklį, kol

automatinės pavarų dėžės
skysčio temperatūra pasieks
maždaug 70°C ~ 80°C.

3. Perjunkite pavarų svirtį iš „P“ į „1“
ir vėl grąžinkite į padėtį „P“.
Perjungę į kiekvieną iš šių
padėčių, keletą sekundžių
palaukite, kol pasirinkta pavara
visiškai įsijungs.

4. Ištraukite matuoklį ir švariai jį
nušluostykite.

5. Įkiškite matuoklį atgal iki galo. Tuo
metu jis neturėtų liesti kitų dalių.



Automobilio priežiūra 159

6. Dar kartą ištraukite matuoklį.
7. Patikrinkite alyvą ant matuoklio,

ar ji neužsiteršusi.

Įspėjimas

Įkiškite matuoklį atgal iki galo. Tuo
metu jis neturėtų liesti kitų dalių.

8. Patikrinkite alyvos lygį. Alyvos
lygis turi būti tarp matuoklio MIN ir
MAX žymų, kaip parodyta
paveikslėlyje.

9. Jei alyvos lygis yra žemesnis už
MIN žymą, įpilkite daugiau
automatinės pavarų dėžės

skysčio (ATF), kad jo lygis būtų
ties MAX žyma. Jokiu būdu
neperpildykite.

Įspėjimas

Per didelis skysčio kiekis
pablogina automobilio darbines
savybes.
Neperpildykite automatinės
pavarų dėžės skysčio bakelio.
Taip galite sugadinti pavarų dėžę.

Variklio aušinimo skystis
Vidutinio klimato šalyse variklio
aušinimo skystis neužšąla iki
maždaug -35 °C.
Šalto klimato šalyse aušinamasis
skystis suteikia apsaugą nuo
užšalimo iki maždaug -50 °C.
Pasirūpinkite tinkama antifrizo
koncentracija.

Įspėjimas

Naudokite tik patvirtintą antifrizą.

Aušinamojo skysčio lygį

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.
Pastaba
Jei aušinimo skysčio lygis nukrinta
žemiau „MIN“ žymos, įpilkite į
radiatorių 50:50 santykiu sumaišyto
distiliuoto vandens ir fosfatinio
aušinimo skysčio.
Jei oro temperatūra ypač žema,
naudokite 40 procentų vandens ir 60
procentų aušinimo skysčio mišinį.

Įspėjimas

Grynas vanduo arba neteisingų
proporcijų mišinys gali sugadinti
aušinimo sistemą.
Nepilkite į aušinimo sistemą gryno
vandens ar aušinimo skysčio,
kuriame yra alkoholio arba
metanolio.
Variklis gali perkaisti arba net
užsidegti.

Įspėjimas

Aušinimo skystis – kenksminga
medžiaga.
Venkite dažno arba ilgalaikio
aušinimo skysčio sąlyčio su savo
oda.
Kai baigiate darbą su aušinimo
skysčiu, nusiplaukite odą ir nagus
muilu bei vandeniu.
Saugokite nuo vaikų.
Aušinimo skystis gali sudirginti
odą, o jo išgėrus galima susirgti ar
net numirti.

Įspėjimas

Nėra reikalo pripilti aušinimo
skysčio dažniau, negu
rekomenduojama.
Jeigu tenka pilti aušinimo skystį
dažniau, tai gali reikšti, kad
automobilio varikliui reikia
techninės priežiūros.
Rekomenduojame pasitarti su
įgaliotojo autoserviso
specialistais.

Vairo stiprintuvo skystis
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Atidarykite dangtelį ir nuimkite.
Vairo stiprintuvo skysčio lygis turi būti
tarp MIN ir MAX žymos.
Jei lygis per žemas, pripilkite skysčio.

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.

Įspėjimas

Nesinaudokite automobiliu, jei
bakelyje nėra pakankamai vairo
stiprintuvo skysčio.
Jei nesilaikysite šio nurodymo,
galite sugadinti savo automobilio
vairo stiprintuvo sistemą – tada ją
gali tekti brangiai remontuoti.

9 Perspėjimas

Jei skysčio perteklius pateks ant
dažytų paviršių, jis gali išdeginti
arba išblukinti dažus.
Neperpildykite bakelio.
Kilus gaisrui variklio skyriuje gali
būti sužaloti žmones, sugadintas
jūsų automobilis ar kitas turtas.

Plovimo skystis

Pripilkite švaraus vandens sumaišyto
su atitinkamu langų plovimo skysčio
kiekiu, kurio sudėtyje yra antifrizo. Dėl
teisingo maišymo santykio žr.
plovimo skysčio talpykloje.

Įspėjimas

Tik plovimo skystis su pakankama
antifrizo koncentracija suteikia
apsaugą žemoje temperatūroje
arba temperatūrai staigiai
nukritus.

Norėdami pripildyti priekinio stiklo
plovimo skysčio bakelį:
■ šiam tikslui naudokite tik prekyboje

esantį, naudoti paruoštą plovimo
skystį;

■ nepilkite vandentiekio vandens;
vandentiekio vandenyje esantys
mineralai gali užkimšti priekinio
stiklo plautuvo kanalus;

■ jei tikitės žemesnės už nulinę oro
temperatūros, naudokite specialų
neužšąlantį ploviklį.
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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 stabdžių skystį, patvirtintą
jūsų automobiliui, Stabdžių ir
sankabos skystis 3 199.

Įspėjimas

Prieš nuimdami stabdžių skysčio
bako dangtelį, įsitikinkite, kad
gerai nuvalėte nešvarumus aplink
jį.
Jeigu užsiterš stabdžių skysčio
sistema, tai sumažins sistemos
efektyvumą, o galiausiai gali tekti
atlikti brangiai kainuojantį
remontą.
Variklį užliejęs stabdžių skystis
gali užsiliepsnoti.
Neperpildykite bakelio.
Kilus gaisrui variklio skyriuje gali
būti sužaloti žmones, sugadintas
jūsų automobilis ar kitas turtas.

Įspėjimas

Neišpilkite naudoto stabdžių
skysčio kartu su jūsų buitinėmis
atliekomis.
Kreipkitės į vietinę įgaliotą atliekų
utilizavimo įmonę.
Naudotas stabdžių skystis ir jo
talpyklos yra pavojingi. Šios
medžiagos gali pakenkti jūsų
sveikatai ir aplinkai.
Stabdžių skystis gali stipriai
sudirginti odą bei akis.
Stenkitės, kad stabdžių skystis
nepatektų ant odos ar į akis. Jei
taip atsitiko, nedelsdami
nuplaukite tą vietą vandeniu ir
muilu arba rankų valikliu.

Akumuliatorius
Automobilyje sumontuotas švino-
rūgšties akumuliatorius. Automobilio
akumuliatoriui techninės priežiūros
nereikia, jeigu važiavimo metu
akumuliatorius pakankamai
įkraunamas. Važiuojant trumpais
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atstumais ir dažnai užvedant variklį,
akumuliatorius gali išsikrauti.
Nenaudokite nebūtinų elektros
prietaisų.

Akumuliatoriaus negalima išmesti į
buitinių atliekų sąvartyną. Jį reikia
atiduoti į specialų 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

Siekiant išvengti sprogimo,
įkaitusias medžiagas laikykite
toliau nuo akumuliatoriaus.

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 80.

Įspėjimo lipdukas

Ženklų reikšmė:
■ Negalima skelti kibirkščių, naudoti

atvirą liepsną ar 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.
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■ Papildomos informacijos rasite
savininko vadove.

■ Aplink akumuliatorių gali kauptis
sprogios dujos.

Valytuvų šluotelių keitimas

Pakelkite valytuvo kotą. Paspauskite
atkabinimo svirtį ir nuimkite valytuvo
gumą.
Tinkamai veikiantys priekinio stiklo
valytuvai – būtina gero matomumo ir
saugaus vairavimo sąlyga.
Reguliariai tikrinkite valytuvų menčių
būklę. Valytuvų mentes reikia keisti,

kai jos tampa kietos, ima trupėti,
sutrūkinėja arba ima tepti priekinį
stiklą.
Pašalinės medžiagos ant priekinio
stiklo arba valytuvų menčių gali
pabloginti valytuvų darbą. Jei
valytuvai valo prastai, nuvalykite juos
ir patį priekinį stiklą tinkamu valikliu
arba švelnia valymo priemone. Gerai
nuskalaukite vandeniu.
Jei reikia, pakartokite procedūrą dar
kartą. Nuo stiklo neįmanoma nuvalyti
silikono. Todėl niekuomet nevalykite
priekinio stiklo silikonu, nes likę
dryželiai pablogins matomumą
vairuojant.
Valytuvų valymui nenaudokite
tirpiklių, benzino, žibalo ar dažų
skiediklių. Jų sudėtyje yra pavojingų
cheminių medžiagų, galinčių
sugadinti valytuvus ar dažytą
paviršių.

Lempučių keitimas
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.
Pastaba
Po važiavimo per smarkų lietų arba
po intensyvaus plovimo kai kurie
išorinių žibintų lęšiai atrodyti
apšerkšniję.
Tokią būseną sukelia temperatūrų
skirtumas žibinto viduje ir išorėje.
Tai panašu į kondensaciją ant langų
automobilio viduje per lietų ir
nereiškia automobilio gedimo.
Jei vanduo pateks į žibinto lemputės
vidų, automobilį turi patikrinti įgalioto
remonto centro specialistai.
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Priekiniai žibintai
Artimos ir tolimos šviesos
1. Nuo lemputės atjunkite kištukinę

jungtį.

2. Nuimkite apsauginį gaubtą.

3. Paspauskite spyruoklės gnybtą,
atkabinkite jį.

4. Nusukite lemputę nuo atšvaito
korpuso.

5. Įstatydami naują lemputę, kilpeles
įstatykite į atšvaito angas.

6. Užfiksuokite spyruoklinę sąvaržą.
7. Uždėkite apsauginį priekinio

žibinto gaubtą ir pritvirtinkite.
8. Prie lemputės prijunkite jungtį.

Priekinių žibintų reguliavimas
Priekinių žibintų trumpųjų šviesų
spindulį galima reguliuoti varžtu,
esančiu virš priekinio žibinto.

Įspėjimas

Jei priekinius žibintus reikia
sureguliuoti iš naujo, saugumo
sumetimais rekomenduojama
automobilį pristatyti į įgalioto
remonto centrą.

Stovėjimo 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. Uždėkite apsauginį priekinio

žibinto gaubtą ir pritvirtinkite.
8. Prie lemputės prijunkite jungtį.

Rūko žibintai
Lemputės turi būti pakeistos
dirbtuvėse.

Rūko žibinto reguliavimas
Rūko žibino spindulį galima reguliuoti
varžtu, esančiu virš rūko žibinto.

Įspėjimas

Jei rūko žibintus reikia sureguliuoti
iš naujo, saugumo sumetimais
rekomenduojama automobilį
pristatyti į įgalioto remonto centrą.

Priekiniai posūkio signalo
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.

Užpakaliniai žibintai

1. Atsukite abu varžtus.
2. Nuimkite galinį žibintą. Stenkitės,

kad laido vamzdelis liktų savo
vietoje.

3. Priekinis žibintas/stabdžių
žibintas (1)
Posūkio signalo lemputė (2)
Atbulinės eigos žibintas (keleivio
pusė) / užpakalinis rūko žibintas
(vairuotojo pusė) (3)
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4. Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę.

5. Išimkite lemputės korpusą.
Lengvai pastumkite lemputę į
laikiklį, pasukite prieš laikrodžio
rodyklę, išimkite ir įsukite naują
lemputę.

6. Įdėkite lemputės laikiklį į galinį
žibintą ir jį prisukite. Prijunkite
laido kištuką. Galinį žibintą
įstatykite į korpusą ir priveržkite
varžtus. Uždarykite dangtelius ir
užfiksuokite.

7. Įjunkite degimą, įjunkite ir
patikrinkite visas 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.

Centrinis viršutinis
stabdžių žibintas
<Lemputės tipas>

1. Atidarykite bagažinės dangtį.
2. Atsukite du varžtus ir išimkite

žibinto korpusą. Prieš išimdami
žibinto korpusą, atjunkite laidų
jungtis.

3. Atsukite du varžtus ir išimkite
reflektoriaus bloką.

4. Ištraukite lemputę iš jos laikiklio.
5. Įsukite naują lemputę.
6. Vėl sumontuokite žibinto korpusą.
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<LED tipas>
Lemputės turi būti pakeistos
dirbtuvėse.

Numerio plokštelės
apšvietimas

1. Atsukite abu varžtus.
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.

Salono apšvietimas
Plafono lemputės
1. Norėdami išimti, atidarykite

priešingą lemputės jungiklio pusę
plokščiu atsuktuvu. (Būkite
atsargūs, neįbrėžkite).

2. Išimkite lemputę.
3. Pakeiskite lemputę.
4. Įstatykite lemputės bloką atgal.

Krovinių skyriaus lemputė

1. Atlenkite lemputę atsuktuvu.

2. Išimkite lemputę.
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3. Įsukite naują lemputę.
4. Įmontuokite lemputę.

Elektros sistema
Saugikliai
Duomenys ant naujo saugiklio turi
sutapti su ant seno saugiklio
pateiktais duomenimis.
Minėtoje 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.
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.

Saugiklių dėžutė variklio
skyriuje

Saugiklių dėžė yra variklio skyriuje.
Atlaisvinkite dangtelį, pakelkite jį į
viršų ir nuimkite.
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Pastaba
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 Degalų siurblys
2 Stovėjimo žibintų relė
3 Ventiliatoriaus mažo greičio relė
4 Ventiliatoriaus didelis greitis
5 Oro kondicionierius
6 Ventiliatoriaus didelio greičio

relė
7 Oro kondicionieriaus relė
8 ABS 2
9 Kairysis stovėjimo žibintas
10 Dešinysis stovėjimo žibintas
11 priekinis rūko žibintas
12 Ventiliatoriaus mažas greitis
13 ABS 1
14 Priekinio rūko žibinto relė
15 Degalų siurblio relė
16 Atsarginis saugiklis
17 Priekinių žibintų tolimųjų šviesų

relė

Nr. Grandinė

18 Priekiniai žibintai
19 Priekinis kairysis artimųjų šviesų

žibintas
20 Priekinis dešinysis artimųjų

šviesų žibintas
21 Atsarginis saugiklis
22 Atsarginis saugiklis
23 Degimas 2 / starteris
24 Degimas 1 / priedai
25 Avariniai žibintai
26 Garso signalas
27 Priekinių žibintų artimųjų šviesų

relė
28 Garso signalo relė
29 Variklio pagrindinė relė
30 Užvedimas
31 EMS 1
32 EMS 2
33 Prietaisų skydo baterija

Nr. Grandinė

34 –
35 Šildomos sėdynės
36 Šildomų sėdynių relė
37 Variklio valdymo modulis
38 –
39 Atsarginis saugiklis

Saugiklių dėžutė prietaisų
skydelyje
1 tipas
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2 tipas

Vidinė saugiklių dėžutė yra vairuotojo
pusėje, po prietaisų skydeliu.

1. Atidarykite saugiklių skydelio
dangtį, traukdami už viršutinės
dalies.

2. Įstrižai nuimkite saugiklių skydelio
dangtį.

Nr. Grandinė

1 Galinis valytuvas
2 Veidrodėlis / išorinis užpakalinio

vaizdo veidrodėlis
3 Priekiniai žibintai
4 Elektrinis OSRVM
5 Durų užraktas
6 Priekinis valytuvas
7 –
8 Atbulinės eigos žibintai
9 Posūkio signalai
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Nr. Grandinė

10 Užpakalinis šildytuvas
11 Galiniai rūko žibintai
12 Prietaisų rinkinys
13 Ventiliatoriaus varikliuko

valdymo modulis
14 Oro pagalvė
15 Vagis atbaidantis šviesos

signalas / duomenų jungtis
16 Pavarų dėžės valdymo modulis
17 Užpakaliniai elektra valdomi

langai
18 Radijas / nuotolinis beraktis atra‐

kinimas / nuotolinis atrakinimas
19 Variklio valdymo modulis

(ECM) / vagis atbaidantis
šviesos signalas

20 Priekiniai elektra valdomi langai
21 Automobilinis žiebtuvėlis
22 Stabdžių žibintai
23 Starteris

Nr. Grandinė

24 Radijas / laikrodis / nuotolinis
beraktis atrakinimas

25 SDM
26 –

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 virš atsarginio rato.
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Kompaktiškas atsarginis ratas
3 184.

Normalaus dydžio atsarginis ratas
3 184.

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.

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

Padangų slėgis
Patikrinkite atvėsusių padangų slėgį
bent kas 14 dienų ir prieš ilgą kelionę.
Nepamirškite pasiimti atsarginio rato.
Atsukite vožtuvo varžtus.
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Padangų slėgis 3 209 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.
„ECO“ padangų slėgis naudojamas
norint suvartoti mažiau degalų.

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).
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 galiniai, sukeiskite juos vietomis.
Įsitikinkite, kad ratų sukimosi kryptis
tokia pat, kaip ir anksčiau.
Padangos sensta net ir
nenaudojamos. Rekomenduojame
keisti padangas kas 6 metus.
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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.

9 Perspėjimas

Niekada nenaudokite skirtingų
dydžių ar tipų padangų bei ratų,
nei tie, kurie buvo primontuoti
pradžioje. Tai gali pakenkti
transporto priemonės saugumui ir
veikimui. Dėl to galima nesuvaldyti

automobilio, apsiversti ir rimtai
susižaloti. Keisdami padangas,
būtinai montuokite to paties
dydžio, tipo, protektoriaus, rūšies
ir keliamosios galios padangas ir
ratus. Bet kokio kito padangų tipo
ar dydžio naudojimas gali smarkiai
suprastinti važiavimą, valdymą,
sumažinti prošvaisą, stabdymo
atstumą, prošvaisą tarp kėbulo ir
padangos ir spidometro
patikimumą.

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.

Padangų grandinės

Padangų grandinės turi būti
montuojamos tik ant varomųjų ratų.
Visada naudokite gerai sukimbančias
grandines, prie protektoriaus gylio ir
padangų vidinių pusių pridedančias
ne daugiau kaip 10 mm (įskaitant
grandinės užraktą).
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9 Perspėjimas

Pažeidus grandines gali sprogti
padangos.

Padangų remonto rinkinys
Nedidelius protektoriaus ar sienelės
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 stovėjimo stabdį ir perjunkite
pirmą pavarą arba atbulinės eigos
pavarą.
Padangos remontui skirtas
komplektas yra po grindų danga
bagažinės skyriuje.
1. Išimkite padangos remonto

komplektą iš bagažinės skyriaus.
2. Išimkite kompresorių ir sandariklio

butelį.

3. Išimkite elektros kabelį ir
kompresoriaus žarnelę iš daiktų
laikymo skyriaus, esančio po
kompresoriumi.

4. Jungiklis ant kompresoriaus turi
būti nustatytas §.

5. Prisukite kompresoriaus žarnelę
prie sandariklio balionėlio
sujungimo.

6. Kompresoriaus kištuką prijunkite
prie priedų lizdo. Kad
akumuliatorius neišsikrautų,
rekomenduojame įjungti variklį.

7. Įstatykite sandariklio balionėlį į
kompresoriaus laikiklį.
Padėkite kompresorių šalia
padangos taip, kad sandariklio
balionėlis liktų stačias.
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8. Nuo nuleistos padangos nusukite
padangos kameros ventilio
gaubtuvėlį.

9. Prisukite užpildymo žarną prie
padangos vožtuvėlio.

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.

13. Nustatytas padangos slėgis
(apie 2,2 baro) turėtų būti
pasiektas per 10 minučių. 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.
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16. Nuo sandariklio balionėlio
nuklijuokite didžiausią leistiną
greitį (apie 80 km/h) 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
(maždaug 2,2 bar). Pakartokite
procedūrą (nr. 17), 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.

Pastaba
Kadangi pataisyta padanga turi
didelės įtakos vairavimo patogumui,
kai galėsite, ją pakeiskite.
Pasigirdus neįprastiems garsams ar
kompresoriui įkaitus, išjunkite
kompresorių mažiausiai 30 minučių.
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
-30 °C ~70 °C ribose.

Ratų keitimas
Naudodami nevienodų rūšių
padangas, vairavimo metu galite
prarasti automobilio valdymą.
Sumontavus skirtingų dydžių, prekės
ženklų ar tipų padangas (radialines ir
diagonalines), automobilio
nebegalima tinkamai valdyti ir galima
patirti avariją. Uždėję skirtingų
dydžių, prekės ženklų ar tipų
padangas, taip pat galite sugadinti
automobilį. Naudokite tinkamo
dydžio, prekės ženklo ir tipo
padangas ir ratus.
Kai kuriuose automobiliuose vietoj
atsarginio rato 3 179 yra padangos
remontui skirtas komplektas.
Atlikite toliau išvardintus
paruošiamuosius darbus ir laikykitės
toliau pateiktų nurodymų.
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■ Patraukite automobilį nuo
važiuojamosios kelio dalies į saugią
vietą.

■ Pastatykite automobilį ant lygaus,
tvirto ir neslidaus paviršiaus.
Priekiniai ratai turi būti pasukti
tiesiai į priekį.

■ Įjunkite stovėjimo stabdį ir
perjunkite pirmą pavarą arba
atbulinės eigos pavarą.

■ Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
■ Įjunkite avarinius žibintus.
■ Pakiškite pleištus, medines

kalades ar akmenis iš abiejų pusių
po ratu, esančiu įstrižai keičiamo
rato atžvilgiu.

■ Palaukite, kol išlips visi keleiviai.
■ Išimkite atsarginį ratą 3 184.
■ Vienu metu nekeiskite daugiau nei

vienos padangos.
■ Naudokite domkratą tik ratams

keisti, kai pradurta padanga, o ne
sezoniniams žiemos ir vasaros
padangų keitimams.

■ 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
prieš montuodami ratą.

9 Perspėjimas

Domkratas sukonstruotas taip,
kad juo būtų galima kelti tik jūsų
automobilį.
Jūsų automobilyje esančiu
domkratu nekelkite kitų
automobilių.
Neviršykite didžiausios leidžiamos
domkrato apkrovos.
Bandydami kelti šiuo domkratu
kitus automobilius galite sugadinti
juos, patį domkratą arba susižeisti
bei sužeisti kitus asmenis.

1. Atsuktuvu atlaisvinkite ir nuimkite
rato veržlių gaubtelius.
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2. Rato raktą uždėkite taip, kad jis
tvirtai atsiremtų, ir atlaisvinkite
visas veržles lengvai pasukdami.

3. Pasukite domkrato rankeną, kad
šiek tiek iškiltų kėlimo galvutė, ir
pakreipkite domkratą vertikaliai
padėtyje, pažymėtoje pusračiu.

4. Domkrato rankeną pritvirtinkite
prie domkrato ir prie domkrato
rankenos teisingai pritvirtinkite
veržliaraktį.
Tada pakelkite domkratą, kad jis
tvirtai prisitvirtintų prie kėlimo
galvutės pakėlimo padėtyje.

5. Pasukite veržliaraktį, tikrindami
tinkamą domkrato padėtį, kol
ratas pakils nuo 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
120 Nm.

11. Rato gaubto ventilio angą
sulygiuokite su padangos ventiliu.
Uždėkite rato veržlių dangtelius.
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12. Įdėkite pakeistą ratą ir
automobilio įrankius. Siekiant
išvengti triukšmo, varžto galvutę
sukite tol, kol viršutinė ir apatinė
domkrato dalys bus visiškai
įspaustos į įrankių dėžę, domkratą
grąžinus į pradinę padėtį. Tuo
metu patikrinkite, ar tarp
domkrato ir kitų automobilio
įrankių yra pakankamas tarpas.
Įrankiai 3 175.

13. Kuo greičiau patikrinkite
sumontuotos padangos slėgį ir
rato veržlių priveržimo momentą.

Sugadintą padangą atnaujinkite arba
suremontuokite.

Atsarginis ratas
Kompaktiškas 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
yra mažesnis nei kiti ratai arba
naudojamas kartu su žieminėmis
padangomis, tai gali turėti įtakos
važiavimui. Kaip galima greičiau
pakeiskite netinkamą padangą.

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.

Įspėjimas

Ši atsarginė padanga tinka
naudoti tik laikinai, avariniu atveju.
Atsarginį rato ir padangos
komplektą kuo skubiau pakeiskite
įprastu ratu.
Nenaudokite padangų grandinių.
Ant šio rato nemontuokite jokių
padangų, kurios skiriasi nuo
originalios.
Nemontuokite ant kitų transporto
priemonių.

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/h. Posūkiuose važiuokite
lėtai. Nenaudokite laikinos padangos
ilgą laiką.
Padangų grandinės 3 178.
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Normalaus dydžio atsarginis
ratas
Jeigu naudojamas atsarginis ratas
yra tokio pat dydžio kaip ir kiti ratai
arba naudojamas kartu su
žieminėmis padangomis, tai gali turėti
įtakos važiavimui. Kaip galima
greičiau pakeiskite netinkamą
padangą.

Atsarginis ratas laikomas bagažo
skyriuje po grindų danga. Jis yra
pritvirtintas veržle nišoje.

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,
■ Gali turėti įtakos važiavimui. Kaip

galima greičiau atnaujinkite arba
suremontuokite netinkamą
padangą.

■ Nevažiuokite greičiau kaip
80 km/h.

■ 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 baterijų 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
su izoliuotais gnybtais ir mažiausiai
16 mm2 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.

■ įjunkite avarinius žibintus.
■ laikykitės greičio apribojimų.
Jei jūsų automobilio negali vilkti
techninės pagalbos automobilis,
atlikite šiuos veiksmus: Atkabinkite gaubtelį, paspausdami

rodyklės vietą (A – standartinis
modelis; B – specialus modelis) ir jį
nuimkite.
Vilkimo kablys yra kartu su
automobilio įrankiais 3 175.

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
valytuvą.
Pavarų dėžė neutralioje padėtyje.
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Įspėjimas

Važiuokite lėtai. Netrūkčiokite
automobilio. Perdaug
traukiamosios jėgos gali sugadinti
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.
Automobilis 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 pirmyn ir ne didesniu nei
88 km/val. greičiu. Visais kitais

atvejais arba jeigu pavarų dėžė
sugedo priekinę ašį reikia pakelti nuo
žemės.
Kreipkitės į dirbtuves.
Po vilkimo nusukite vilkimo kablį.
A (standartinis modelis): įstatykite
dangtelį kairėje pusėje ir uždarykite.
B (specialus modelis): įstatykite
dangtelį apačioje ir uždarykite.
Geriausia būtų automobilį pervežti
vilkiku.

Kito automobilio vilkimas

Užpakalinė vilkimo ąsa įtaisyta po
užpakaliniu buferiu.
Vilkimo kablį naudokite tik
automobilio vilkimui, o ne jo
užvedimui.

Jeigu jūsų transporto priemonėje yra
dangtelis užpakaliniame buferyje
užpakalinės vilkimo ąsos priekyje,
išimkite iš dangtelio dvi sąvaržas.
Atkabinkite dangtelį, traukdami jį
atgal.
Po vilkimo patikimai pritvirtinkite
dangtelį.
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Įspėjimas

Važiuokite lėtai. Netrūkčiokite
automobilio. Perdaug
traukiamosios jėgos gali sugadinti
automobilį.

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 pasižymi nuriebalinamuoju
poveikiu 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.
Paukščių išmatas, negyvus
vabzdžius, dervą, žiedadulkes ir pan.
reikia nuvalyti nedelsiant, nes juose
gali būti agresyvių, automobilio dažus
galinčių pažeisti, sudedamųjų dalių.

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.
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 matomumas.
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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 grandikliu.

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.
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.

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.

Specialusis paketas ir kėbulo
rinkinys
■ Būkite atsargūs vilkimo metu, kad

išvengtumėte pažeidimų dėl
vilkimo virvės. Prieš velkant
nuimkite buferyje esantį dangtelį.

■ Mažesnė prošvaisa. Iš lėto
važiuokite per rampas, kelio
nelygumus ar bordiūrus.

■ Keliant automobilį naudokite
atramą.

■ Siekiant išvengti kėbulo pažeidimo
ir sulaužymo rekomenduojama
pilnai užkelti transportuojamą
automobilį ant sunkvežimio vilkiko.

Automobilio apačia
Ant automobilio dugno gali kauptis
ledui ir sniegui pašalinti naudojamos
ir koroziją skatinančios medžiagos.
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Jei nenuvalysite, nuo šių medžiagų
gali paspartėti korozija ir atsirasti
rūdys.
Reguliariai nuplaukite tokias
medžiagas nuo automobilio dugno
grynu vandeniu.
Rūpestingai valykite visas vietas, kur
kaupiasi purvas ir apnašos. Prieš
plaudami vandeniu pašalinkite
susikaupusį purvą ir apnašas.

Lipdukais apklijuotas
automobilis
Neplaukite automobilio 72 val. nuo jo
pristatymo, kad gerai prisiklijuotų
lipdukai.
Plaudami automobilį aukšto slėgio
vandens arba garo plovimo įranga,
užtikrinkite, kad vanduo arba garas į
lipdukus būtų purškiamas bent
20 cm atstumu, į vieną vietą purškiant
ne ilgiau kaip 1 sekundę. Kitaip gali
būti pažeisti lipdukai.

Salono priežiūra
Salonas ir apmušalai
Automobilio saloną, įskaitant ir
prietaisų skydelį bei apmušimą,
valykite tik sausa šluoste arba
naudokite salono 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.

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
Techninio aptarnavimo
informacija
Kad automobilis veiktų ekonomiškai ir
saugiai ir būtų naudojamos visos jo
savybės, labai svarbu, kad techninės
priežiūros darbai būtų atliekami
reguliariai nustatytu laiku.

Patvirtinimai
Techninio aptarnavimo atlikimo
patvirtinimas įrašomas techninio
aptarnavimo vadove.
Data ir nuvažiuotas atstumas
patvirtinamas tech. aptarnavimą
atlikusios dirbtuvės antspaudu ir
parašu.
Patikrinkite, ar teisingai užpildytas
techninio aptarnavimo vadovas, nes
jis yra pagrindinis įrodymas pateikiant
skundus, be to, yra privalumas
parduodant automobilį.
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Planinė techninė priežiūra
Tech. priežiūros grafikai
Priežiūros darbų intervalai

Kas 1 metus / 15 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau)

Techninis aptarnavimas I: „Techninis aptarnavimas I“ naudokite pirmosios patikros metu arba jei prieš tai buvo atliktas
„Techninis aptarnavimas II“
Techninis aptarnavimas II: „Techninis aptarnavimas II“ naudokite, jei prieš tai buvo atliktas „Techninis aptarnavimas I“.
Techninės priežiūros darbai Techninis aptarnavimas I Techninis aptarnavimas II

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

Patikrinkite stabdžių sistemą.4) T T

1) Jei važinėjama ekstremaliomis sąlygomis: trumpi atstumai, dažni sustojimai ar važiavimas dulkėtomis vietovėmis,
variklio alyvą ir filtrą būtina keisti dažniau.

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.
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.
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Techninės priežiūros darbai Techninis aptarnavimas I Techninis aptarnavimas II

Patikrinkite variklio aušinamojo skysčio ir plovimo skysčio lygį, o jei
reikia - papildykite.

T T

Apžiūrėkite pakabos ir vairo komponentus.5) T T

Apžiūrėkite valytuvų gumas.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

Patikrinkite variklio aušinimo sistemą.8) – 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.

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.
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Techninės priežiūros darbai Techninis aptarnavimas I Techninis aptarnavimas II

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.
Techninės priežiūros darbai Intervalas

Pakeiskite žiedadulkių filtrą.3) Kas 15 000 km / 1 metus

Pakeiskite oro filtrą. Kas 60 000 km / 4 metus

Pakeiskite uždegimo žvakes. Kas 30 000 km / 2 metus

Pakeiskite degimo sistemos laidą (automobiliai be elektroninės
stabilumo kontrolės).

Kas 45 000 km / 3 metus

Pakeiskite variklio aušinamąjį skystį. Kas 240 000 km / 5 metus

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.

3) Jei reguliariai važiuojate dulkėtomis vietovėmis, filtrą tikrinkite žymiai dažniau. Filtrą būtina keisti dažniau.
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Techninės priežiūros darbai Intervalas

Pakeiskite mechaninės transmisijos alyvą. Kas 150 000 km / 10 metų

Pakeiskite automatinės transmisijos alyvą. Tikrinkite alyvą kas 15 000 km / 1 metus. Keiskite kas
75 000 km eksploatuojant ekstremaliomis sąlygomis.

Pakeiskite pagalbinį diržą. 11)

Pakeiskite paskirstymo grandinę. Kas 240 000 km / 10 metų

Patikrinkite vožtuvų tarpus – Jei reikia, sureguliuokite. Kas 150 000 km / 10 metų

Patikrinkite sankabos ir stabdžių pedalo laisvąją eigą Kas 15 000 km / 1 metus

11) Jei diržas buvo keistas – būtina jį patikrinti ir sureguliuoti įtempimą per 6 mėnesius / 5000 km.
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Bendra priežiūros procedūra
Elementas Techninės priežiūros 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
Ekstremaliomis eksploatavimo
sąlygomis laikomos tokios sąlygos,
kai dažnai pasitaiko bent vienas iš
toliau išvardintų faktorių:
■ nuolatinis važiavimas atstumais,

mažesniais nei 10 km;
■ dažni sustojimai ir (arba) nedidelis

greitis važiuojant transporto
spūstyje;

■ važiavimas dulkėtais keliais;
■ važiavimas kalvotais ar kalnuotais

keliais;
■ priekabos vilkimas;
■ važiavimas miesto transporto

spūstyje, kai lauko temperatūra
dažnai siekia 32 °C ar daugiau;

■ transporto priemonė naudojama
kaip taksi, policijos ar prekių
pristatymo automobilis;

■ dažnas vairavimas, kai lauko
temperatūra yra žemiau nulio.

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 patikrintus ir patvirtintus
produktus. Gedimams, atsiradusiems
dėl to, kad buvo naudojamos
nepatvirtintos eksploatacinės
medžiagos, garantija netaikoma.

9 Perspėjimas

Eksploatacinės medžiagos yra
pavojingos ir gali būti nuodingos.
Būkite atsargūs. Atkreipkite
dėmesį į ant talpyklų pateikiamą
informaciją.

Variklio alyva
Naudokite tik tokią variklio alyvą, kuri
patvirtinta „DexosTM“ specifikacija,
arba ekvivalenčią variklio alyvą,
kurios klampumo laipsnis
atitinkamas.
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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 toliau. Vis
dėlto naudojant alyvą, kuri neatitinka
„Dexos“ specifikacijos, tam tikromis
aplinkybėmis gali sumažėti galia ir
būti apgadintas variklis.
Variklio alyva pasirenkama pagal jos
kokybę ir klampumą. Renkantis
alyvą, svarbesnė yra jos kokybė, o ne
klampumo savybės.

Tinkamos variklio alyvos
pasirinkimas
Tinkamos variklio alyvos
pasirinkimas priklauso nuo tinkamos
alyvos specifikacijos ir klampumo
laipsnio pasirinkimo.

Variklio alyvos specifikacija
■ dexos1, dexos2
■ API SM, ACEA-A3/B3: papildoma

Gen1 varikliui (nenaudojama su
Gen2 varikliu)

Specifikacija
Naudokite ir prašykite licencijuotos
variklio alyvos su „Dexos™“
sertifikavimo ženklu. Variklio alyva,
atitinkanti eksploatacijai automobilyje
keliamus reikalavimus, turi turėti
„Dexos“™ patvirtintą sertifikavimo
ženklą. Šis sertifikavimo ženklas
įrodo, kad alyva atitinka „Dexos™“
specifikaciją.
Šio automobilio variklis gamykloje
buvo pripildytas „Dexos™“
patvirtintos variklio alyvos.
Naudokite tik tokią variklio alyvą, kuri
patvirtinta „Dexos™“ specifikacija,
arba ekvivalenčią variklio alyvą,
kurios klampumo laipsnis
atitinkamas. Vis dėlto naudojant
alyvą, kuri neatitinka „Dexos“
specifikacijos, tam tikromis
aplinkybėmis gali sumažėti galia ir
būti apgadintas variklis.

Jei nesate įsitikinę, ar jūsų alyva
patvirtinta „Dexos™“ specifikacija,
paklauskite savo paslaugų tiekėjo.
Jei nežinote automobilio variklio tipo,
paklauskite savo įgaliotojo
autoserviso specialistų.

Variklio alyvos klampumas
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.
SAE klampumo skaičius parodo
alyvos tekėjimo savybę. Šalta alyva
yra klampesnė nei karšta.
Variklio alyvos klampumo laipsnis,
skirta 1.0D, 1.2D Gen1
SAE 5W-30 yra geriausias klampumo
laipsnis jūsų transporto priemonei.
Nenaudokite kito klampumo laipsnio
alyvos, pavyzdžiui, SAE 20W-50.
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Eksploatacija žemoje temperatūroje,
skirta 1.0D, 1.2D Gen1
■ 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.
Variklio alyvos klampumo laipsnis,
skirta 1.2D Gen2
SAE 5W-20 yra geriausias klampumo
laipsnis jūsų transporto priemonei.
Nenaudokite kito klampumo laipsnio
alyvos, pavyzdžiui, SAE 10W-30,
10W-40 arba 20W-50.
Eksploatacija žemoje temperatūroje,
skirta 1.2D Gen2
Jei automobilį eksploatuojate itin
žemoje temperatūroje,
nukrentančioje žemiau -25 °C, reikia
naudoti SAE 0W-xx klampumo
laipsnio alyvą. Šio klampumo laipsnio
alyva padeda lengviau užvesti šaltą
variklį itin žemoje temperatūroje.
Rinkdamiesi tinkamo klampumo
laipsnio alyvą, visada išsirinkite tą,
kuri atitinka „Dexos™“ specifikaciją.

■ Iki -25 °C ir žemesnėje
temperatūroje: 0W-20, 0W-30.

■ Iki -25 °C: 5W-20, 5W-30

Variklio alyvos priedai / variklio alyvos
išplovimas
Į alyvą nieko nepilkite. Optimaliam
variklio veikimui ir jo apsaugai
pakanka rekomenduojamos alyvos
su „Dexos“ specifikacija ir „Dexos“
sertifikavimo ženklu.
Variklio alyvos sistemos plauti
nerekomenduojama: tokios
procedūros metu gali būti sukelta
variklio pažeidimų, kuriems
automobilio garantija netaikoma.

Variklio alyvos papildymas
Skirtingų gamintojų ir rūšių alyva gali
būti maišoma, jei ji atitinka variklio
alyvai keliamus reikalavimus
(specifikacija ir klampumas).
Jeigu nėra reikiamos kokybės variklio
alyvos, gali būti naudojamas maks.
1 litras of API SM/SN, ACEA A3/B4,
ACEA A3/B3 arba ACEA C3 kokybės
alyvos (tik vieną kartą tarp alyvos
keitimų).

Klampumas turi atitikti reikalavimus.
Naudoti tik ACEA A1/B1 arba tik
ACEA A5/B5 kokybės variklio alyvą
draudžiama, nes tam tikromis
eksploatavimo sąlygomis ji gali
sukelti ilgalaikių variklio gedimų.

Aušinamasis skystis ir antifrizas
Naudokite tik organinį rūgštinį ilgalaikį
aušinamąjį skystį (LLC).
Vidutinio klimato šalyse variklio
aušinimo skystis neužšąla iki
maždaug -35 °C. Šalto klimato šalyse
aušinamasis skystis suteikia apsaugą
nuo užšalimo iki maždaug -50 °C.
Koncentracija turi būti išlaikoma visus
metus.
Pasirūpinkite tinkama antifrizo
koncentracija.
Aušinamojo skysčio priedai, skirti
papildomai apsaugoti nuo korozijos
arba nedideliems nuotėkiams
užsandarinti, gali sukelti funkcinių
problemų. Dėl aušinamojo skysčio
priedų naudojimo atsiradusiems
gedimams garantija negalioja.
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Stabdžių skystis
Naudokite tik patvirtintą stabdžių
skystį šiai transporto priemonei
(„DOT 4“).
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 (kad
būtų išvengta vandens absorbcijos).
Saugokite stabdžių skystį nuo
užterštumo.

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.

Vairo stiprintuvo skystis
Naudokite tik „Dexron VI“ skystį.

Mechaninės pavarų dėžės
skystis
Naudokite tik XGP SAE75W85W
skystį.

Automatinės pavarų dėžės
skystis
Naudokite tik ESSO JWS3317 skystį.



Techniniai duomenys 203

Techniniai duomenys

Automobilio identifikacija ........... 203
Automobilio duomenys .............. 205

Automobilio
identifikacija
Automobilio identifikavimo
numeris

Automobilio identifikacinį numerį
rasite po užpakalinės sėdynės
sėdimąja dalimi.

Identifikacinė plokštelė
1 tipas

Lipdukas priklijuotas šalia vairuotojo
durelių spynelės.
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2 tipas

Lipdukas priklijuotas šalia priekyje
sėdinčio keleivio durelių spynelės.
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Automobilio duomenys
Variklio duomenys
Pardavimo žyma 1.0 benzinas 1.2 benzinas
Variklis 1.0D 1.2 D
Variklio identifikacinis kodas LMT LMU

Cilindrų kiekis 4 4

Darbinis tūris [cm3] 995 1206

Variklio galia [kW] 50 60
aps./min. 6400 6400

Sukimo momentas [Nm] 93 111
aps./min. 4800 4800

Degalų tipas Benzinas Benzinas

Oktaninis skaičius RON
rekomenduojama 95 95
galima Virš 95 Virš 95
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Techninės charakteristikos
Variklis 1.0D 1.2 D

Didžiausias greitis1) [km/h]
Mechaninė pavarų dėžė 154 164

Kuro sąnaudos – CO2 emisija 
Mechaninė pavarų dėžė be vairo stiprintuvo / Mechaninė pavarų dėžė su vairo stiprintuvu.
Variklis 1.0D (be ESC) 1.0D (su ESC) 1.2D (be ESC) 1.2D (su ESC)

mieste [l/100 km] 6,2/6,6 -/6,6 6,3/6,6 -/6,6

užmiestyje [l/100 km] 4,0/4,2 -/4,1 4,0/4,2 -/4,1

bendros [l/100 km] 4,8/5,1 -/5,0 4,9/5,1 -/5,0

CO2 [g/km] 113/119 -/118 114/119 -/118

1) 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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Automobilio svoris
Mažiausias svoris be apkrovos su vairuotoju (75 kg)

Variklis Mechaninė pavarų dėžė be vairo stiprintuvo Mechaninė pavarų dėžė su vairo stiprintuvu

[kg] 1.0D 932 939

1.2 D 932 939

Maksimalus svoris be apkrovos su vairuotoju (75 kg)
Variklis Mechaninė pavarų dėžė be vairo stiprintuvo Mechaninė pavarų dėžė su vairo stiprintuvu

[kg] 1.0D 1047 1065

1.2 D 1047 1065

Bendrasis automobilio svoris
Variklis Mechaninė pavarų dėžė be vairo stiprintuvo Mechaninė pavarų dėžė su vairo stiprintuvu

[kg] 1.0D 1347 1367

1.2 D 1347 1367
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Automobilio matmenys
Ilgis [mm] 3640

Plotis be išorinių veidrodėlių [mm] 1597

Plotis su dviem išoriniai veidrodėliais [mm] 1910

Aukštis (be antenos) [mm] be stogo bagažinės 1522

Aukštis (be antenos) [mm] su stogo bagažine 1551

Bagažo skyriaus grindų ilgis [mm] 548

Bagažinės skyriaus plotis [mm] 987

Bagažinės skyriaus aukštis [mm] 435

Važiuoklės bazė [mm] 2375

Posūkio diametras [m] 9,9
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Talpos
Variklio alyva
Variklis 1.0 DOHC 1.2 DOHC

įskaitant filtrą [l] 3,75 3,75

tarp MIN ir MAX [l] 2,5/3,5 2,5/3,5

Degalų bakas
Benzinas, nominali talpa [l] 35

Padangų slėgis
Variklis Tyres (Padangos)

Patogumas su iki 3 žmonių
ECO su ne daugiau nei 3
žmonėmis Esant pilnai apkrovai

priekinės galinės priekinės galinės priekinės galinės
[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

1.0D,
1.2 D

155/80 R13, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 235/2,35 (34) 235/2,35 (34)
155/70 R14,
165/60 R15
165/65 R14

Visi Atsarginė padanga 420/4,2 (60) 420/4,2 (60) – – 420/4,2 (60) 420/4,2 (60)
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Automobilio duomenų įrašai ir
privatumas ................................. 210

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,
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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.

Radijo dažnio identifikacija
(RFID)
RFID technologija yra kai kuriuose
automobiliuose naudojama tokioms
funkcijoms kaip slėgio padangose
stebėjimas ar uždegimo sistemos
saugumas vykdyti. Ji taip pat
naudojama su komforto įranga, pvz.,
nuotolinis durų užrakinimas /
atrakinimas ir variklio užvedimas ar
automobiliuose sumontuoti garažo
durų atidarymo įtaisai. RFID
technologija „Chevrolet“
automobiliuose nenaudoja ir
neregistruoja asmeninės
informacijos, be to, ji neturi jokio ryšio
su kitomis „Chevrolet“ sistemomis,
kuriose laikoma asmeninė
informacija.



212

Rodyklė A
Akinių laikiklis .............................. 54
Akumuliatoriaus apsauga nuo

išsikrovimo ............................... 80
Akumuliatorius ........................... 162
AM/FM radijas ............................. 92
Apmušalai................................... 192
Apsauginių oro užuolaidėlių

sistema ..................................... 42
Atbulinės eigos žibintai ................ 79
Atidarytos durys ........................... 72
Atsarginis ratas .......................... 184
Aušinamasis skystis ir antifrizas. 199
Automatinė pavarų dėžė ........... 136
Automatinės pavarų dėžės

skystis .................................... 158
Automobilio atrakinimas ................ 6
Automobilio duomenų

registravimas ir privatumas..... 210
Automobilio identifikavimo

numeris .................................. 203
Automobilio matmenys .............. 208
Automobilio pritaikymas ............... 74
Automobilio sandėliavimas......... 150
Automobilio statymas .......... 19, 135
Automobilio statymo pagalba .... 145
Automobilio svoris ..................... 207
Automobilio valdymas ................ 133

Automobilio vilkimas .................. 187
Avariniai žibintai ........................... 78

B
Bagažinės skyrius ........................ 54
Bagažo tinklelis ............................ 56
Bendra informacija........................ 81
Blykstelėjimas priekiniais

žibintais .................................... 77

C
CD grotuvas ............................... 105
Centrinio durų užrakto sistema .... 23
Centrinis viršutinis stabdžių

žibintas ................................... 168

D
Daiktadėžė ................................... 53
Darbo atlikimas .......................... 151
Degalai benzininiams

varikliams ............................... 147
Degalų įpylimas ......................... 147
Degalų matuoklis ......................... 66
Dieniniai žibintai ........................... 78
Dulkių filtras ............................... 131

E
Eksploatuoti netinkamo

automobilio utilizavimas ......... 151
Elektra valdomi langai ................. 30



213

Elektroninės stabilumo
kontrolės sistema ............. 70, 144

Elektroninė stabilumo kontrolės
sistema išjungta ....................... 71

Elektros energijos tiekimo
sutrikimas ............................... 139

F
Fiksuota antena.......................... 104
Fiksuotos ventiliacinės angos .... 131

G
Galiniai rūko žibintai .................... 79
Galvos atramos ........................... 32
Galvos atramos reguliavimas ........ 7
Garso signalas ....................... 15, 60
Gedimas .................................... 139
Gedimo indikatoriaus lemputė ..... 69
Greitinamosios pavaros

funkcijos išjungimas ................. 70

H
Hodometras ................................. 65

I
Identifikacinė plokštelė .............. 203
Įkrovimo sistema .......................... 69
Imobilizatorius .............................. 26
Informacija apie krovinių krovimą 57
Įrankiai ....................................... 175

„ISOFIX“ vaiko tvirtinimo
sistemos ................................... 49

Išgaubta forma ............................. 27
Išorės apšvietimas ....................... 13
Išorės priežiūra .......................... 190
Išorinio veidrodėlio nulenkimas.... 28
Įvadas ............................................ 3
Įvykio duomenų įrašymo

įrenginiai.................................. 210

K
Katalizatorius ............................. 135
Kelionės kompiuteris ................... 72
Kito automobilio vilkimas ........... 189
Klimato kontrolė ........................... 16
Kontroliniai indikatoriai ................. 66
Krovinių skyrius ........................... 25
Kuro sąnaudos – CO2 emisija .... 206

L
Laikymo skyrius prietaisų

skydelyje................................... 52
Lempučių keitimas ..................... 164

M
Maitinimo lizdai ............................ 62
Mažai degalų ............................... 71
Mechaninė apsauga nuo akinimo 29
Mechaninė pavarų dėžė ............ 141
Mechaniniai langai ....................... 29

N
Naujo automobilio įvažinėjimas . 133
Nulenkimas .................................. 28
Numerio plokštelės apšvietimas 169
Nuotolinio valdymo pultelis .......... 21

O
Oro įsiurbimas ........................... 131
Oro kondicionavimo sistema ..... 126
Oro pagalvės sistema ir diržo

įtempikliai ................................. 69
Oro pagalvių išjungimas ........ 42, 69
Oro pagalvių sistema ................... 39

P
Padangos ir rato dydžio

keitimas .................................. 178
Padangų grandinės ................... 178
Padangų keitimas....................... 178
Padangų remonto rinkinys ......... 179
Padangų slėgis .................. 176, 209
Padangų žymos ......................... 176
Papildomi techninio

aptarnavimo darbai ................ 199
Papildomos priemonės .............. 114
Pavarų dėžė ................................ 17
Pavarų dėžės skystis.................. 199
Pavarų svirtis ............................. 136
Peleninės ..................................... 64
Plautuvo ir valytuvų sistemos ...... 15



214

Plovimo skystis .......................... 161
Posūkio ir persirikiavimo signalai . 78
Posūkio signalai ........................... 68
Pradžia ........................................ 18
Priedai ir automobilio

modifikacijos ........................... 150
Priekiniai rūko žibintai .................. 79
Priekiniai žibintai ........................ 165
Priekiniai žibintai važiuojant į

užsienį ...................................... 78
Priekinio stiklo valytuvas/ploviklis 60
Priekinių oro pagalvių sistema ..... 40
Priekinių žibintų diapazono

reguliavimas ............................. 77
Prietaisų skydelio apžvalga ......... 10
Priminimas apie saugos diržus .... 68
Pritaikymas................................... 89
Protektoriaus gylis ..................... 177
Puodelių laikikliai ......................... 53

R
Radijo dažnio identifikacija

(RFID) .................................... 211
Radijo duomenų sistema (RDS) 100
Raktai .......................................... 21
Rankinis reguliavimas .................. 27
Rankinis stabdis......................... 143
Ratai ir padangos ...................... 176
Rato gaubtai .............................. 178
Ratų keitimas ............................. 181

Reguliarus oro kondicionavimo
sistemos veikimas .................. 132

Reguliavimas elektra ................... 27
Reguliuojamos ventiliacinės

angos ..................................... 130
Rekomenduojami skysčiai ir

tepimo medžiagos .................. 199
Rūko žibintas ............................... 71

S
Salono apšvietimas ............. 79, 169
Salono priežiūra ......................... 192
Saugikliai ................................... 170
Saugiklių dėžutė prietaisų

skydelyje ................................ 173
Saugiklių dėžutė variklio

skyriuje ................................... 170
Saugos diržai ............................... 36
Saugos diržas ................................ 8
Sėdynės padėtis .......................... 33
Sėdynės reguliavimas ................... 6
Sėdynių reguliavimas .................. 34
Skydeliai nuo saulės .................... 31
Spidometras ................................ 65
Stabdymo pagalba .................... 143
Stabdžiai .................................... 141
Stabdžių antiblokavimo sistema 142
Stabdžių antiblokavimo sistema

(ABS) ........................................ 70
Stabdžių sistema ......................... 69

Stabdžių skystis ................. 162, 199
Stogo bagažinė ........................... 57
Stovėjimo stabdys ..................... 143

Š
Šildymas ................................ 28, 35
Šildymo ir vėdinimo sistema ...... 122
Šildomas galinis langas ............... 31
Šildomi išoriniai veidrodėliai......... 28
Šildomos priekinės sėdynės......... 35
Šio vadovo naudojimas ................. 3
Šoniniai posūkio signalo žibintai 168
Šoninių oro pagalvių sistema ...... 41

T
Tachometras ................................ 65
Talpos ........................................ 209
Techninė priežiūra ............. 132, 193
Techninės charakteristikos ........ 206
Techninio aptarnavimo

informacija .............................. 193
Tech. priežiūros grafikai............. 194
Tolimosios šviesos ................ 71, 76
Transmisija .................................. 70
Trijų taškų saugos diržas ............. 37

U
Užpakaliniai žibintai ................... 167
Užpakalinio lango valytuvas ir

plautuvas .................................. 61



215

Užpakalinis rūko žibintas ............. 72
Užraktai nuo vaikų ....................... 24
Užrašai „Pavojus“, „Įspėjimai“ ir

„Perspejimai“ .............................. 3
Užvedimas nuo kito automobilio

akumuliatoriaus ...................... 185
Užvedimo spynelės padėtys ...... 134

V
Vaiko tvirtinimo sistemos ............. 44
Vairo reguliavimas ................... 9, 59
Vairo stiprintuvo skystis...... 160, 199
Valdymo elementų apžvalga........ 83
Valdymo mygtukai ant vairo ........ 59
Valytuvų šluotelių keitimas ........ 164
Variklio alyva ..................... 156, 199
Variklio alyvos slėgis ................... 71
Variklio aušinamojo skysčio

temperatūra .............................. 71
Variklio aušinimo skystis ............ 159
Variklio duomenys ..................... 205
Variklio gaubtas ......................... 152
Variklio išmetimo sistema .......... 135
Variklio oro filtras........................ 157
Variklio skyriaus apžvalga.......... 154
Variklio užvedimas ..................... 134
Vėdinimas................................... 122
Veidrodėlių reguliavimas ............... 8
Veikimas ...................................... 86

Vietos vaiko tvirtinimo sistemoms 46
Viršutinio diržo laikiklio tvirtinimo

ąselės ....................................... 51

Ž
Žibintų jungiklis ............................ 76
Žiebtuvėlis ................................... 63
Žieminės padangos ................... 176



216




